
A 2022. február 17-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 66/2022. (II. 17.) határozata a 2022. február 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. február 17-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat járóbeteg szakellátás 

óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg szakellátással kapcsolatos 

többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására” című napirendi pontot 

és a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat Dr. Jakab Erzsébet 

felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére, valamint a 

felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára” című 

napirendi pontot 11.00 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő napirendi 

pontokként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 67/2022. (II. 17.) határozata a 2022. február 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. február 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

szereplő 18. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjának megválasztására, 

valamint Alapító Okiratának módosítására” című napirendi pontot a 

„Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. 

napirendi pont után, második napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 68/2022. (II. 17.) határozata a 2022. február 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. február 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 22. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséról 

szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 69/2022. (II. 17.) határozata a 2022. február 17-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. február 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről  
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2.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására 

(zárt ülés)  

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

4.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására 

6.) Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására  

7.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. 

alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca melletti ingatlanok beépítésével 

összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára 

8.) Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata 

pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező 

bizottság létrehozására 

9.) Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés 

meghozatalára 

10.) Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére 

11.) Javaslat „lomtalanító udvar” létrehozásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

12.) Javaslat a Budapest 183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél u. 26. 

címhelyen található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. 

(IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-

8 számú szabályozási tervlap szerint közútként kiszabályozandó ingatlan 

tulajdonjoga térítésmentes felajánlásának elfogadásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

13.) Javaslat a 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 

75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

14.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

15.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról  

16.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

17.) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (zárt ülés)  

18.) Javaslat felügyelőbizottsági tag (elnök) megválasztására, valamint alapító 

okirat módosítására (Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (zárt ülés)  

19.) Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg 

szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtására (11.00 órakor) 
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20.) Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének 

megszűntetésére, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 70/2022. (II. 17.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatójának megválasztásáról (zárt ülés)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 

2022. április 01. napjától 2027. március 31. napjáig terjedő határozott időre 

Dragoner Attilát (anyja neve, lakcím) választja meg. A megválasztott ügyvezető 

részére 2022. április 01. napjától személyi juttatásként az alábbi összegeket 

állapítja meg:   

Munkabér: bruttó 550.000- Ft/hó  

A munkabér fedezete a Társaság bértömege.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a munkaügyi iratok aláírására, és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2022. március 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 71/2022. (II. 17.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában 

megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre a 2022. február 17. napjától 2026. 

szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Márk István (anyja neve) 1239 

Budapest, szám alatti lakost megválasztja. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és hogy az 

érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről és. 

Határidő: 2022. február 25.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 72/2022. (II. 17.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I.  a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának 11. pontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

„11. Az ügyvezető  

A társaság ügyvezetője: 

Név: Dragoner Attila 
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Születési hely és idő:  

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1165. Budapest, Papír utca 29. 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. április 1. 

A megbízatás lejárta: 2027. március 31. 

II. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 14.3. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

III. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság jelen 

határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 73/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetése fő összegeinek meghatározásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének  

  költségvetési kiadási összegét  13.088.628.000 Ft-ban 

  finanszírozási kiadásait    

  költségvetési bevételi összegét  6.740.628.600 Ft-ban 

  finanszírozási bevételeit   6.348.000.000 Ft-ban 

  kiadási és bevételi főösszegét  13.088.628.000 Ft-ban 

fogadja el. 

 

 



5 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 74/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2022. 

évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról  

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit 

a 6. sz. melléklet 6.1. táblázata alapján 12.693.389.000 Ft-ban fogadja el, a 

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6. sz. melléklet 

6.2. táblázata szerint 1.817.213.000 Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 75/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 

2022. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a 

Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2022. évi személyi juttatásai és 

befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és 

befizetési kötelezettségeit a 7. sz. melléklet 7.1. táblázata szerint 186.657.000 

Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók személyi juttatásainak és 

befizetési kötelezettségeinek összegét a 7. sz. melléklet 7.2. táblázata szerint 

1.390.978.000 Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 76/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

működési és finanszírozási kiadásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal 

működési kiadásainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 

8. sz. melléklet 8.1. táblázata szerint 6.268.164.273 Ft-ban, a Polgármesteri 

Hivatal működési kiadásait a 8. sz. melléklet 8.2. táblázata szerint 374.927.000 

Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 77/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 

2022. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak 

összegét a 9. sz. melléklet szerint 80.000.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 78/2020. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási 

kiadásai összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 

10.1. táblázata alapján 5.590.244.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal 

felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.2. táblázata szerint 51.308.000 Ft-

ban fogadja el. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 79/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet 

szerint 527.323.727 Ft-ban állapítja meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 80/2022. (II. 17.) határozata az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 41.000.000 

Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 81/2022. (II. 17.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az 

Intézmények 2022. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett 

bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 82/2022. (II. 17.) határozata a 2022. évi költségvetésében a 

Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról  

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot az 15. 

sz. melléklet szerint határozza meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 83/2022. (II. 17.) határozata Bese Ferenc polgármester 

szavazásból való kizárásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására” c. 

napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – 

Bese Ferenc polgármestert. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 84/2022. (II. 17.) határozata a Polgármester 2022. évi szabadsága 

ütemezésének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapítja, hogy Bese Ferenc 

László polgármester 2021. évben a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerinti 39 munkanap szabadságot igénybe vette. 

II. megállapítja, hogy a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. 

évben huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra, összesen 39 munkanap szabadságra jogosult. 



7 
 

III. a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja Bese Ferenc László 

polgármester 2022. évre járó 39 munkanap szabadsága igénybevételének 

ütemezését. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 85/2022. (II. 17.) határozata a Nyír utca teljes hosszának 

közművesítéséről és aszfalt burkolattal történő ellátásáról 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy járjon el a Fővárosi 

Közgyűlésnél annak érdekében, hogy a Nyír u. teljes hosszának közművesítése és 

aszfalt burkolattal történő ellátása mielőbb történjen meg.  

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 86/2022. (II. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca 

mellett található ingatlanokra vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Budapest XXIII. kerület 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz-ú telkek 

tulajdonosa, mint kérelmező írásbeli kérelmében foglaltaknak megfelelően 

elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását, 

azzal a feltétellel, ha a kérelmező a KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket 

az Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján átvállalja és 

viseli, továbbá a megállapodásban vállalja a telkeken belül előírt parkolóhelyeken 

felül telkenként 25 %-kal több parkolóhely kialakítását. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban rögzített megállapodást írja alá, 

továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően,  

valamint a kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési 

eljárást folytassa le. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő:  - az I. pont vonatkozásában: 2022. április 30. 

- a II. pont vonatkozásában: 2022. augusztus 31. 

- a III. pont vonatkozásában: 2022. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 87/2022. (II. 17.) határozata a II sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat pályázati feltételeinek 

meghatározásáról, valamint a pályázat kiírásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. pályázatot ír ki a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői álláshelyére. 

A pályázati feltételeket a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza 

meg.  

II. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat mellékletében meghatározott tartalommal 

gondoskodjon a pályázat kiírásáról és előkészítéséről.  

Határidő: 2022. február 28.,  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 88/2022. (II. 17.) határozata véleményező bizottság létrehozásáról 

az II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 

rendelkező Ternesz Ferencné óvodavezetőt (III. sz. Összevont Óvoda), Egresiné 

Beck Zsuzsanna Gabriella óvodavezetőt (I. sz. Összevont Óvoda) és Kristóf 

Gabriella tagóvoda vezetőt (I. sz. Összevont Óvoda, Rézöntő utcai tagóvoda) kéri 

fel, egyúttal amennyiben a nevezettek elfogadják jelen felkérést, akkor velük alakítja 

meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) 

bekezdése szerinti véleményező bizottságot. 

II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.  

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 89/2022. (II. 17.) határozata  Soroksári Sportközpont 

létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elvi támogatását adja ahhoz, hogy Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám 

alatti Szamosi Mihály Sporttelepen egy új Soroksári Sportközpont létesüljön, 

II. a Soroksári Sportközpont megvalósítási lehetőségéről tanulmánytervet 

készíttet,  

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Soroksári Sportközpont 

tanulmánytervét – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervekre 

fordítható keretösszeg és a hatályos közbeszerzései szabályok 

figyelembevételével – elkészíttesse, továbbá arra, hogy a projekt 

megvalósításával kapcsolatban teljes körűen eljárjon, ide értve a szükséges, az 

Önkormányzatot terhelő további, anyagi kötelezettségvállalással, illetve az 

Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

Határidő: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 90/2022.(II. 17.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Sędziszów Małopolski lengyel várossal testvérvárosi kapcsolatot létesítése 

céljából testvárvárosi szerződést köt. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az 1. melléklet szerinti, testvárvárosi kapcsolat 

létesítéséről szóló szerződés aláírására 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 91/2022. (II. 17.) határozata „lomtalanító” udvar létrehozásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a 0196259/86 hrsz-u ingatlanra a Fővárosi Közgyűlés döntésével összhangban 

lévő a vonatkozó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet végrehajtását, 

szükség esetén módosítását kezdeményezi. 

II. „lomtalanító udvar” létrehozása érdekében kezdeményezi a telephely 

kialakítását a 0196259/86 hrsz-u ingatlan tekintetében, a lakosságot kiszolgáló 

közszolgáltatás tevékenységet helyhez kötött kiemelt beruházásként kívánja 

megvalósítani. 

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telephely „lomtalanító” udvar 

kialakításának és működtetésének az érdekében, az ingatlan tulajdonosával 

együttműködési megállapodást kössön. 

IV. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telephely „lomtalanító udvar” 

megvalósítása érdekében az Önkormányzat nevében valamennyi jognyilatkozat 

megtegye, továbbá a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az 

Önkormányzatot nem terhelő további anyagi kötelezettségvállalással nem járó, 

illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 92/2022. (II. 17.) határozata a Budapest 183727 helyrajzi számú, 

természetben Ugarszél u. 26. címhelyen található ingatlanból a Kerületi 

Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap 

szerint közútként kiszabályozandó ingatlan tulajdonjoga térítésmentes 

felajánlásának elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a részére Kiss Ágnes tulajdonos és Kissné Bartók Éva Erzsébet 

haszonélvező által a Budapest 183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél u. 

26. címhelyen található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében 

található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint közútként kiszabályozandó 

ingatlan tulajdonjogára vonatkozóan tett térítésmentes felajánlást elfogadja, azzal 

a feltétellel, hogy  

• a 183727 helyrajzi számú ingatlant terhelő, a Díjbeszedő Rt. javára 

26.247,-Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog törlésre kerül az 

ingatanról, vagy a tulajdonos és a haszonélvező által beszerzésre kerül a 

Díjbeszedő Rt. nyilatkozata arról, hogy a javára 26.247,-Ft és járulékai 

erejéig bejegyzett végrehajtási jog a telekalakítást követően a 183727 

helyrajzi számú ingatlanból kialakuló, magántulajdonban maradó 

ingatlanra került átjegyzésre,  

• a telekalakítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerülő 

ingatlant semmiféle más teher sem terheli;  

• valamint, hogy tulajdonos és haszonélvező saját költségükön 

elkészíttetik a telekalakítási változási vázrajzot és kérelmezik a 

telekalakítási eljárás lefolytatását. 

II. felkéri a Polgármestert a tulajdonos és a haszonélvező döntésről történő 

értesítésére, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában az I. 

pontban foglaltaknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és 

ajándékozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 93/2022. (II. 17.) határozata a Budapest 185577 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti 

ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) kerékpáros pihenőhely kialakítása céljára meg kívánja szerezni a 

Budapest 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. 

- Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan tulajdonjogát.  

II. felkéri a Polgármestert a tárgyi ingatlanra vonatkozó értékbecslés 

elkészíttetésére, majd annak elkészültét követően új előterjesztés készíttetésére a 

konkrét vételi ajánlatról a hatáskörrel rendelkező Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság vagy a Képviselő-testület részére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 94/2022. (II. 17.) határozata a 184877 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt 

található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozata 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. május 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének  95/2022. (II. 17.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

rendszer működtetésével kapcsolatos döntésről szóló 506/2021.(XI.09.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 506/2021. (XI. 09.) határozata I. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

„I. a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen 

kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

nevében is eljárjon az 1 évre - 2022. március 1. napjától - 2023. február 28. napjáig 

terjedő alapidőre - történő szerződéskötéshez szükséges kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárásban.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 96/2022. (II. 17.) határozata a helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 

09.) határozat I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg 

kívánja vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker.  

címhelyen található ingatlannak az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető 

és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-693297, székhely: 1239 Budapest,  a 

továbbiakban: STT Ingatlan Kft.) tulajdonában álló albetéteket, mint oszthatatlan 

szolgáltatást, legfeljebb a 2021. október 27. napján kelt, a Régió Consult Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. 

földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI 

SZAKVÉLEMÉNY A BUDAPEST XXIII. KER. HRSZ. ALATTI KIVETT, 
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ÜZEMI TERÜLET BESOROLÁSÚ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL” 

dokumentumban szereplő összeg ellenében (mely összeg tartalmazza a vételárat 

valamint a haszonélvezeti joggal terhelt albetéteket terhelő haszonélvezeti jogok 

megváltásáért fizetendő összegeket is), ezért előszerződést kíván kötni a tárgyban 

azzal a tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak abban az esetben terheli a 

végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége, amennyiben a 

vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összeg biztosítása 

érdekében az Önkormányzat normál működésének és tervezett fejlesztéseinek 

forrásain felüli forráshoz, célhoz kötött állami támogatáshoz jutna 2022. április 

30. napjáig. 

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a 

haszonélvezők értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

előszerződés aláírására, a vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért 

fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött állami támogatás iránti igény 

előterjesztésére, és annak legkésőbb 2022. április 30. napján történő rendelkezésre 

állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására.” 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 

09.) határozata I. pontjának végrehajtási határidejét az előszerződés aláírása 

tekintetében 2022. április 30. napjára, az adásvételi szerződés aláírásának 

tekintetében 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 97/2022. (II. 17.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 98/2022. (II.17.) határozata a Budapest 17. sz. OEVK Budapest 

Főváros XXIII. kerületi szavazókörei szavazatszámláló bizottsági tagjainak 

a 2022 – 2026. választási ciklusra történő megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest 17. sz. OEVK. Budapest Főváros XXIII. kerületi szavazóköreibe, a 

2022-2026. választási ciklusra, szavazatszámláló bizottsági tagoknak a jelen 

határozat 1. sz. mellékletében felsorolt személyeket választja meg. 

II. felkéri a Jegyzőt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a megválasztott 

szavazatszámláló bizottsági tagokat tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 

III. a választás napján rendelkezésre álló, de a választás lebonyolításában részt 

nem vevő tagok Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

költségvetéséből biztosított forrásból bruttó 15.000,- Ft/fő tiszteletdíjban 
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részesülnek, amelynek fedezetét a 2022. évi költségvetés „Céltartalék – 

választás” sora terhére biztosítja. 

Határidő:  a II. pont vonatkozásában: 2022. február 28. 

      a III. pont vonatkozásában: 2022. április 6.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 99/2022. (II. 17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben 

elnökének megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 

(zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi és egyben elnöki tisztségre a 2022. 

február 17. napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Kilger 

Lajos Nándor (anyja neve) 1239 Budapest, szám alatti lakost megválasztja. 

II. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 

Okiratának  

14.4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, 

megbízásuk a megválasztásuk napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó 

határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam 

lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók. 

III. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság Alapító 

Okiratának 14.8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.8. A felügyelőbizottság elnöke:  

Név: Kilger Lajos Nándor  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

IV. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát. 

V. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 

mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2022. március 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 100/2022. (II. 17.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám 
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átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az EÜI intézményvezetőjének indoklását a kapacitás átcsoportosítás 

tekintetében. és támogatja az óraszám átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak 

szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 

óra/hét óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ortopédiai szakrendelés óraszám emelését 0 óra/hét óraszámról 6 

óra/hét óraszámra. 

II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új 

szakmák létesítésére 23 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtását a Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 5 óra/hét óraszámmal  

III. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítás és többletkapacitás 

befogadása iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására 

továbbá az eljárás lefolytatását segítő minden olyan jognyilatkozat megtételére, 

amelyek az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit nem sértik. 

IV. felkéri a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Intézményvezetőjét, hogy 

az óraszám átcsoportosítással és a többletkapacitás befogadási eljárással 

kapcsolatban indítsa el kérelmét az illetékes hatóságok felé.  

Határidő: 2022. március 15. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 101/2022. (II. 17.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság átruházott hatáskörének egyedi ügyben történő visszavonásáról 

a Képviselő testület úgy dönt, hogy   

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 5.5. pontjával a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét Dr. Jakab Erzsébet 

felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére irányuló egyedi 

ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) visszavonja, egyúttal az egyedi ügyben 

szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületnek 102/2022. (II. 17.) határozata Dr. Jakab Erzsébet feladat-ellátási 
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szerződésének megszüntetéséről, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-

ellátással kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy   

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Dr. Jakab 

Erzsébet háziorvos között létrejött, 2015. január 1. napjától hatályos feladat-

ellátási szerződést 2022. március 31. napjával megszünteti. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a  

a) feladat ellátási szerződés megszüntetéséről szóló Megállapodást írja alá, 

b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatala 

XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az 

Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

III. a körzet ellátásáról saját intézménye, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény (a továbbiakban: EÜI) útján gondoskodik. 

IV. felkéri az EÜI intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a NEAK-kal kötendő 

szerződés megkötéséről, valamint gondoskodjon a feladatellátás 

folyamatosságáról.  

V. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Dr. Jakab Erzsébet felnőtt 

háziorvost, valamint Dr. Csiba Gábor Tamás Főigazgató Urat, az EÜI 

intézményvezetőjét. 

Határidő:  II.-IV. pont esetében 2022. március 16. 

V.pont esetében 2022. február 28. 

Felelős:  a II. és V. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

a III. és IV. pont vonatkozásában: Dr. Csiba Gábor Tamás, az EÜI 

intézményvezetője 


