
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület  

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2021. december 1. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

- Nem képviselő bizottsági tagok:  Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza 

Mikó Imre 

Seres Béla 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:   Bereczki Miklós képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

      dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző, osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

      Szárazné Torkos Mariann szociálpolitikai ügyintéző 

      Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Meghívott:      Vérten László PB külsős bizottsági tag 

       

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 

 

 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 6 

fővel határozatképes.  

 

 

Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Bereczki Miklós 

képviselő jelezte távolmaradását. A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában az 

alábbi módosítást javasolja: a 12. napirendi pontként szereplő „Javaslat idős korú személyek 

települési támogatásának megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni 

fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (31.)” c., valamint a 14. napirendi pontként szereplő 

„Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
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megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés tartandó az 

Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) (33.)” c. napirendi pontok napirendről történő 

levételét javasolja. Továbbá javasolja a meghívóban 15. „Egyebek” c. napirendi pont 12. 

napirendi pontként, valamint a „zárt ülés” keretében tárgyalandó „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására (az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján - az érintett pályázó kérésére – zárt ülésen tárgyalandó) (32.) c. napirendi pont 

utolsó napirendi pontként történő megtárgyalását. 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy mi indokolja az említett napirendi pontok napirendről történő 

levételét? 

 

Tüskés Józsefné: A meghívóban 12. napirendi pontként szereplő „Javaslat idős korú személyek 

települési támogatásának megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni 

fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (31.)” c. napirendi pont esetében a kérelmező a kérelmét 

visszavonta. A 14. napirendi pont esetében Jegyző úr válaszát kéri. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a felügyelőbizottsági tag megválasztására 

vonatkozóan nincs még konkrét jelölt. Ha lenne jelölt, akkor is először meg kellene tudni, hogy 

megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Ennek hiányában álláspontja szerint a napirend 

okafogyottá válik. Tekintettel arra, hogy személyi kérdésről van szó, amennyiben a tisztelt 

bizottság úgy dönt, és esetleg van javaslata, úgy nincs akadálya a napirend megtárgyalásának, a 

bizottság javaslatot tehet a felügyelőbizottsági tag személyére vonatkozóan a Képviselő-testület 

felé. 

 

Dr. Staudt Csaba: Eddig ilyen esetben úgy határozott az adott bizottság, hogy kifejezetten nem 

foglal állást. A korábbiakhoz képest nem tudja, mennyiben lenne más a Képviselő-testület 

irányába a napirendi pont levétele? 

 

dr. Szabó Tibor: A bizottság ülését megelőzően merült fel, elnök asszony jelezte, hogy talán a 

napirend megnyitása és tárgyalása is kvázi okafogyottá vált, mert hogy nincs konkrét jelölt. Ha 

ténylegesen nincs a bizottság részéről a felügyelőbizottsági tag személyére vonatkozó javaslat, 

akkor igazából nincs miről tárgyalni. A bizottság dönti el, hogy tárgyalni kívánja-e a napirendi 

pontot. Álláspontja szerint jogszerű a napirend levétele és megtárgyalása is. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi 

pontok vonatkozásában tett javaslatát. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 64/2021. (XII.01.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2021. december 1-jei ülésén tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 2021. december 1. napján tartott 

ülésén  

- a meghívóban 12. napirendi pontként szereplő „Javaslat idős korú személyek települési 

támogatásának megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés 

elbírálására” c., valamint a 14. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Szociális 
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Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító 

okiratának módosítására” c. napirendi pontokat a napirendjéről leveszi.   

- a meghívóban 15. napirendi pontként szereplő „Egyebek” c. napirendi pontot 12. napirendi 

pontként tárgyalja. 

- a meghívóban 13. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására” c. napirendi pontot utolsó napirendi pontként 

zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Tüskés Józsefné: Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli 

események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati 

rendelet módosítására (5.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi 

szolgálati jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy 

kijelölésére (11.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

7. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új 

Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től 

tartó működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására 

a 2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)  

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
 

10. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
 

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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12. Egyebek 
 

13. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására 

(zárt ülés)  (32.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 65/2021. (XII.01.) határozata a 2021. december 1-jei ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2021. december 1-jei ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli 

események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati 

rendelet módosítására (5.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi 

szolgálati jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy 

kijelölésére (11.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

7. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új 

Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től 

tartó működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására 

a 2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)  

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
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10. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
 

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

12. Egyebek 
 

13. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálására 

(az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az érintett pályázó kérésére – zárt ülésen 

tárgyalandó) (32.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

 

1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről készült 

polgármesteri tájékoztatót. 
 

 

2. Napirendi pont     

Javaslat új, szociális tárgyú helyi rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet valamint a rendkívüli 

események okozta károk enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 26/2011.(VI.18.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 66/2021. (XII.01.) határozata a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló új rendelet-tervezet elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.  
 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati 

rendelet módosítására (5.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  
 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Helyi Szociálpolitikai 

Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 67/2021. (XII.01.) határozata a Helyi Szociálpolitikai 

Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Helyi 

Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 

módosítását.  
 

 

4. Napirendi pont     

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: A korábbi bizottsági üléseken is jelezte, hogy mivel a jelenleg hatályos és a 

Képviselő-testület elé előterjesztésre kerülő SZMSZ módosítás okán „A” és „B” verzió került 

előterjesztésre. A jelenleg hatályos SZMSZ szerint az „A” verzió, és az esetlegesen elfogadásra 

kerülő SZMSZ esetében a „B” verzió lenne releváns, ezért javasolja, hogy a Tisztelt Bizottság 

ne foglaljon most állást, bízza a Képviselő-testületre a döntést.     

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely 

szerint: 

„A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Képviselő-testület 2022. 

évi munkatervének elfogadására (8.)” c. napirend vonatkozásában nem foglal állást, javasolja a 

Képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.” 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 68/2021. (XII.01.) határozata a Képviselő-testület 2022. évi 

munkatervének elfogadásáról  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Képviselő-testület 2022. 

évi munkatervének elfogadására (8.)” c. napirend vonatkozásában nem foglal állást, javasolja a 

Képviselő-testületnek a döntés meghozatalát. 
 

 

5. Napirendi pont     

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók karácsonyi jutalmazásának támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy időközben Dr. Dobosi Zsolt főigazgató úr 

írásban is megerősítette kérelmét arra vonatkozóan, hogy idén karácsonyi juttatásokhoz kér 

önkormányzati támogatást. Korábbi bizottsági üléseken felmerült, hogy jelentősebb összegű 

támogatást igényelt korábban a Dél-pesti Kórház, de az a 20 M Ft összegű támogatás iránti 

igény más jellegű beruházáshoz, eszköz beszerzéshez, fejlesztéshez kapcsolódott. Ezúttal a 

karácsonyi jutalmazáshoz kér célzottan 3 M Ft támogatást. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., 

II. és III. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 69/2021. (XII.01.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók karácsonyi 

jutalmazásának támogatásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., 

adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-

00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2021. évi karácsonyi juttatásának 

fedezetéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalék „egyéb tartalék” sora 

terhére bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint egyösszegű, vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatást nyújtson. 
 

II. gondoskodjon a jelen határozat melléklete szerinti Támogatási Szerződés megkötéséről, 

valamint gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet I. 

pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   
  

III. a döntésről értesítse a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. 

Dobosi Zsoltot. 

 

 

6. Napirendi pont     

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi 

szolgálati jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy kijelölésére 

(11.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy ez a jogszabályban nevesített olyan feladat, 

illetve hatáskör, amellyel kapcsolatban a hivatalon belül egyeztetés folyt annak 

vonatkozásában, hogy hatásköri szabályként adott esetben átruházható hatáskör-e, de ebben az 

esetben a Képviselő-testületnek ki kell jelölnie egy személyt. Ezt a kijelölési jogot ruházhatná 

át a testület, de a javaslat szerint nem javasolt átruházni magát a kijelölési jogot, hanem az 

önkormányzat vonatkozásában az egészségügyi törvény hatálya alá tartozó dolgozóknál a 

Polgármester úr lenne az operatív gyors döntések meghozatala érdekében kijelölve, mint 

jóváhagyó személy.   
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Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. 

és 2. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 70/2021. (XII.01.) határozata az egészségügyi szolgálati 

jogviszony mellett további jogviszony létesítését engedélyező személy kijelöléséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

1. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének f) pont rendelkezése alapján, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézményében egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 

esetében további munkavégzésre irányuló jogviszony - ideértve más keresőfoglalkoztatást, 

valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is - létesítésének engedélyezésére Bese 

Ferenc Polgármestert Urat jelölje ki. 

2. kérje fel a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referensét, hogy ezen döntésről az 

Intézmény egészségügyi jogviszonyban álló dolgozóit – az intézményvezető útján – 

tájékoztassa. 

 

 

7. Napirendi pont     

Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új Javadalmazási 

Szabályzat elfogadására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. és 2. határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 71/2021. (XII.01.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. évi CXXII. törvény 

hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági 

tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazási rendszeréről szóló 

Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 

2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak 

javadalmazási rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal fogadja el, egyben kérje fel a Polgármestert annak aláírására. 
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II. kérje fel a Polgármestert, hogy az érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselői útján 

gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzatnak a Fővárosi Törvényszékhez történő 

benyújtásáról. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 72/2021. (XII.01.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 2009. évi CXXII. törvény 

hatálya alá tartozó gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjai részére tiszteletdíj 

megállapításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és egyben a 

2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok vezető 

tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak 

javadalmazási rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzat III. 3. pontjának 3.2. alpontja 

alapján a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló, és 

egyben a 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok Felügyelő 

Bizottsági tagjai részére 2022. január 1-jétől tiszteletdíjat állapítson meg, amelynek havi 

mértéke 87.000 Ft. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gazdasági társaságok ügyvezetőit értesítse a díjazás 

megállapításáról. 

 

 

8. Napirendi pont     

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az ülést megelőzően a kiegészítő anyag a 

napirend vonatkozásában került kiosztásra. Megköszöni Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

asszonynak a Koncepció felülvizsgálata kapcsán végzett munkáját. Kérdés és hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 73/2021. (XII.01.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021. évi 

felülvizsgálatáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

Koncepció helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
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9. Napirendi pont     

Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2021. 03. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2022. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2022. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)  

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

Tamási Ferenc: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a közfoglalkoztatás 

2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 74/2021. (XII.01.) határozata a közfoglalkoztatás 2021. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a közfoglalkoztatás 

2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 
Tüskés Józsefné: Javasolja a határozati javaslat 2. I. és II. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 75/2021. (XII.01.) határozata a 2022. évi közfoglalkoztatási 

terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2022. évi közfoglalkoztatás 

költségeinek biztosítására 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Fogadja el a 2022. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

II. Vállaljon előzetes kötelezettséget 

a) a közfoglalkoztatottak 2022. évi bér önrész költségére 1.758.000.- Ft 

b) a közfoglalkoztatás 2022. évi dologi költségeire 250.000.- Ft összegben, az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 

 

 

10. Napirendi pont     

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

Tamási Ferenc: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 
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Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és 

III. pontjának az elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 76/2021. (XII.01.) határozata a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről. 

 

 

11. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 
Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 
dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.   

 
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8. és 9. határozati javaslatok elfogadását. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a határozati 

javaslatok elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de külön határozatok fognak születni. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 77/2021. (XII.01.) határozata a 195773 és 195774 helyrajzi 

számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő 

által határolt területen található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes 

csereügylet lebonyolításáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. (III.16.) határozatával módosított     

433/2020. (X.13.) határozatának módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 195773 és 

195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és 

Közöslegelő dűlő által határolt területen található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással 

vegyes csereügylet lebonyolításáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. (III.16.) határozatával módosított             

433/2020. (X.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 78/2021. (XII.01.) határozata a Budapest XXIII. 185876 

helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal 

kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás 

kezdeményezéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) határozatával módosított 506/2020. (XI.10.) 

határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 

XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás 

kezdeményezéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 271/2021.(VI.08.) határozatával módosított 506/2020. (XI.10.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 
 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 79/2021. (XII.01.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről 

szóló 195/2021. (V.11.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló 

195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 80/2021. (XII.01.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám 

alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 299/2021. (VII.06.) 

határozatának módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 

XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. 

szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló 299/2021. (VII.06.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. április 30. napjára módosítsa. 
 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 81/2021. (XII.01.) határozata a Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési előírások 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 315/2021. (VII.06.) határozatával módosított 

81/2021. (II.23.) határozat módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési előírások módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 315/2021.(VII.06.) határozatával módosított 81/2021. (II.23.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa. 
 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 82/2021. (XII.01.) határozata a (187794), (187823) és 

(187390/5) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről szóló 430/2021. (X. 12.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a (187794), 

(187823) és (187390/5) helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről szóló      

430/2021. (X. 12.) határozatát helyezze hatályon kívül. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 83/2021. (XII.01.) határozata a (196605/7) helyrajzi számú 

közterületi ingatlan elnevezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 431/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi ingatlan Oázis 

utca közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest 

Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel kérjen fel arra, hogy a javaslatot 

terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 84/2021. (XII.01.) határozata a (196492/2) helyrajzi számú 

közterületi ingatlan elnevezéséről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. helyezze hatályon kívül a 432/2021.(X.12.) határozatát. 

II. támogassa a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi ingatlan 

Szőlődomb köz közterület névre történő elnevezését. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatot, a II. pontban jelölt kerületi közterület 

elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest 

Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel kérjen fel arra, hogy a javaslatot 

terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 85/2021. (XII.01.) határozata a 196165 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található ingatlan 

értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 09.) határozatának módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 196165 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található ingatlan 

értékesítéséről szóló 512/2021. (XI. 09.) határozatának 

I. címét az alábbiak szerint módosítsa: 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

512/2021. (XI. 09.) határozata a 195165 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület Köves út 136. szám található ingatlan értékesítéséről.” 
 

II. I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat az 1/1 arányban tulajdonát 

képező 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám 

alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésű, 499 m2 alapterületű ingatlant Varga Krisztina Katalin részére 

15.500.000,- Ft azaz tizenötmillió-ötszázezer forint vételár ellenében értékesíti, amely 

vételárba – gazdagodás jogcímén – beszámítja az ingatlanon található 38 m2 hasznos 

alapterületű lakóház felépítmény műszaki értékét 9.615.000,- Ft azaz kilencmillió-

hatszáztizenötezer forint erejéig, valamint előlegként a Varga Krisztina Katalin által 

2021.08.09. napján megfizetett 95.250,- Ft, azaz kilencvenkettőezer-kettőszázötven forint 

értékbecslési díjat.” 

 

 

12. Napirendi pont     

Egyebek 
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Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: A bíráló bizottsággal kapcsolatban kíván észrevételt tenni. 

Véleménye szerint a szóban forgó rendkívüli bizottság összehívása, újbóli összehívása 

elkerülhető lett volna abban az esetben, hogy ha minden érdekelt meghívott időben jelzi a 

távolmaradási szándékát. A felelős magatartás ezt megkívánja és kéri a bizottság tagjait, hogy a 

jövőben kíméljék meg, mentesítsék egymást attól, „hogy hiába összehívni embereket, 

munkatársakat, meghívott vendéget, doktor urat, aki Miskolcról utazott ide.” Ez méltatlan és 

méltánytalan és kéri a bizottság tagjait, hogy ezt vegyék tudomásul a jövőt illetően. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy ebben az esetben a hivatal felelőssége nem megkerülhető. 

Egyedüli mentség talán az, hogy a hivatal Dr. Dobosi Zsolt főigazgató úrhoz - aki felelős 

beosztása okán jelentősen elfoglalt - próbált igazodni. A főigazgató úr és Dr. Szarvas Tibor 

főorvos úr jelezték, hogy jelen tudnak lenni az ülésen. Egyfajta gondatlanság történt a hivatal 

részéről, könnyelműen bízott abban, hogy a bizottság további tagjai részéről legalább 3 fő jelen 

tud majd lenni, miközben az egyik képviselő úr jelezte, hogy egészségügyi okok miatt nem tud 

jelen lenni, képviselő asszony pedig jelezte már korábban, hogy nem tartózkodik itthon ebben 

az időszakban. A hivatal nem mérte fel kellőképpen az ülés megtartásának lehetőségét, ezért ez 

úton is elnézést kér a résztvevőktől és a tisztelt bizottságtól is és egyúttal megköszöni az utóbbi 

ülésen való részvételt. 

 

Dr. Staudt Csaba: Elnézést kér, ha valakinek is kellemetlenséget okozott azzal, hogy nem 

tudott az első ülésen jelen lenni. Az ülés reggelén korona vírusos tünetekkel küzdött, és amikor 

ezt jelezni tudta, akkor már nem volt mód az összehívást lemondani. Nem szerette volna a 

bizottság tagjait veszélyeztetni. 

 

Seres Béla: Érintve érzi magát a dologban, ezért személyesen elnézést is kért a doktor uraktól. 

 

Tüskés Józsefné: További hozzászólás hiányában zárt ülést rendel el. Felkéri a jelenlévőket, 

hogy - a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével - hagyják el a helyiséget. 
 
 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való 

részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet. 
 

 

Z Á R T  Ü L É S 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 

 

 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 
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Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


