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készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2021. november 09. (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott  

nyílt üléséről 

 

 

Jelen vannak: Bese Ferenc, Bányai Amir Attila, Egresi Antal, Fuchs Gyula, 

Geiger Ferenc, Orbán Gyöngyi, Ritter Ottó, Sebők Máté Zoltán, dr. Staudt Csaba, 

Tüskés Józsefné, Zimán András Ferenc képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

 

 

Távolmaradását előre jelezte: Bereczki Miklós 

 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent 

szakembereket, és az érdeklődőket. Reméli, hogy a vírus negyedik hulláma miatt 

később sem marad el Képviselő-testületi ülés, illetve nem történik semmi, aminek 

következtében a Testület munkáját valamilyen szinten korlátozni kellene. 

Reménykedik benne, hogy valóban így lesz. Jelzi, hogy Bereczki Miklós 

Képviselő Úr egészségügyi okokból nem tud részt venni a Képviselő-testület 

ülésén, írásban is kérte kimentését. Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy 

tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. A 

napirendi pontok elfogadás előtt kéri az új bizottsági tagokat, Weiland 

Annamáriát és Ternai Lászlónét, hogy tegyék le az esküt. Megkéri a jelenlévőket, 

hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 

 

(Weiland Annamária és Ternai Lászlóné, mint a Képviselő-testület bizottságainak 

nem képviselő tagjai esküt tesznek a Képviselő-testület előtt.) 

 

Bese Ferenc: Weiland Annamáriának és Ternai Lászlónénak gratulál.  
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A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tesz 

javaslatokat. A napirendi pontok közül levételre javasolja a „Javaslat Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére” című 2. napirendi pontot, a 

„Javaslat beépítési koncepció elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök) című 16. 

napirendi pontot, és a „Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat 

érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára” című 17. napirendi pontot. Javasolja 

továbbá, hogy a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői 

pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” című 29. napirendi pont 

2021. december 7-ei Képviselő-testületi ülésen való tárgyalását, ahogy az a 

meghívóban is szerepel. A Bizottsági üléseken elhangzottak olyan vélemények, 

kérdések, hozzászólások, amelyek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy ne 

kapkodják el a döntést, ezért azt javasolják, hogy a 2., 16. és 29. napirendi 

pontokat 2021. december 7-ei Képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg. A 17. 

napirendi pont levételét azért javasolják, mert a kérelmező írásos kérelmet 

nyújtott be, amelyben új körülményekre való hivatkozással visszavonta a 

kérelmét. Ezen felül javasolja a „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” (25.) és a „Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló 

döntés meghozatalára” (26.) című napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását.  

Kérdések és hozzászólások következnek. Orbán Gyöngyi Képviselő Asszonynak 

megadja a szót ügyrendi javaslat okán. 

 

Orbán Gyöngyi (ügyrendi): A „Javaslat beépítési koncepció elkészítésére 

(Molnár-sziget Déli csücsök) című napirendi ponttal kapcsolatban tesz javaslatot. 

Véleménye szerint a koncepcióval összefüggésben mindenképpen szerencsés 

lenne a lakosság véleményét is kikérni, akár online, akár más formában. Nagy 

területről van szó, ezért a lakosság véleménye, ötletei számítanak, fontosak. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy a területtel kapcsolatban, már tervezték a lakosság 

megkérdezését, így tágabb körben tudnak információt gyűjteni. Megerősíti, hogy 

ki fogják kérni a lakosság véleményét. 

Zimán András Ferenc Képviselő Úrnak megadja a szót ügyrendi javaslat okán. 

 

Zimán András Ferenc (ügyrendi”): Javasolja a „Javaslat ingatlanvásárlással 

kapcsolatos döntés meghozatalára” (25.) című napirendi pont nyílt ülésen való 

tárgyalását. Elmondja, hogy a Képviselő-testület a hasonló ügyeket, eddig mindig 

nyílt ülésen tárgyalta és nem gondolja, hogy ebben az esetben kivételt kellene 

tenni. 
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Bese Ferenc: Zimán András Ferenc Képviselő Úrnak válaszul elmondja, hogy a 

javaslatát fel fogja tenni szavazásra. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

gazdasági érdeket „óvandó” javasolják, ezt a napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalni. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy szintén a 25. napirendi ponttal kapcsolatban 

szeretne hozzászólni, azonban a jogi részéről megközelítve a zárt ülésen való 

tárgyalását. Az Mötv. szerint a nyilvánosság védelme az fő szabály, zárt ülés 

lehetősége csak kivételes esetben lehetséges. Az előterjesztésben hivatkozott 

Mötv. pont csak akkor biztosít lehetőséget a Képviselő-testület részére zárt ülés 

megtartására, ha az abban meghatározott feltételek fennállnak. Két feltételnek kell 

fennállnia, amennyiben az egyik nem áll fenn, akkor már nem is szavazhatnak a 

zárt ülés elrendeléséről. Ennek tekintetében hiányosnak tartja az előterjesztést. Az 

első ok az az, hogy az Önkormányzat vagy más érintett fél üzleti érdekét sértené 

a napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalása. Ezzel kapcsolatban az adatvédelmi 

biztos – ha szükséges elmondja az állásfoglalás számát – állásfoglalásában azt 

mondta ki, hogy a jogalkalmazónak különös gonddal kell vizsgálnia, hogy 

fennállnak -e a zárt ülés elrendelésének, és ez által a nyilvánosság korlátozásának 

feltételei. Ezzel összefüggésben azt is kifejtette, hogy az üzleti érdek fogalom 

körébe elhelyezendő üzleti titok megléte objektív kimutathatóságának fenn kell 

állnia. Az előterjesztés erre vonatkozóan semmit nem tartalmazott, egy oldalban 

leírja, hogy szerinte fennáll. Úgy gondolja, hogy az előterjesztésben nem lett 

kimutatva, hogy ez objektív -e. Az sem elég, hogy érinti a felek üzleti érdekét, 

hanem sértenie kell az üzleti érdekét. A második feltétel az Mötv. kommentárja 

szerint kifejezetten konkrét Önkormányzati vagyontárgy, vagyonelem felett kell, 

hogy rendelkezzenek, ami jelenleg nem áll fenn, mert a jövőben szeretnének erre 

pályázni. Nem tudják meghatározni azt a konkrét Önkormányzati vagyonelemet, 

amit érintene a szavazás. Álláspontja szerint meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán 

szavazhatnak -e a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról, mert ha ennek a 

két feltételnek az egyike már nem áll fenn, akkor „objektíve” nem tárgyalhatnak, 

nem szavazhatnak a zárt ülésen történő tárgyalásról. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy köztudottan az állásfoglalások, minisztériumi 

és egyéb szervek által kiadott iránymutatások, úgynevezett „pszeudo 

jogforrásnak” minősülnek, „ál-jogforrásnak”. Ezt már 1990-ben az 

Alkotmánybíróság máig ható hatállyal kimondta, ezen iránymutatások egyfajta 

eligazító jellegű állásfoglalások, ahogy a nevük is mutatja. Álláspontjuk szerint 

az üzleti érdek, mint olyan, egy elég tág fogalom. A Hivatal álláspontja szerint a 

zárt üléssel kapcsolatban a Képviselő-testületnek két jogkört tartalmaz az Mötv., 

úgymint a kötelező zárt ülés tartása, valamint az „opcionális” zárt ülés tartása. Az 

opcionális zárt ülés lehetőségénél az érintett kérésére „beállnak” a feltételek, a 

legmobilabb az ominózus 46.§ (2) bekezdés c) pontja, amelyben az „üzleti érdek” 

szerepel. A második fordulatra nem térne ki, mert abban teljesen egyetért 
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Képviselő Úrral, hogy leendő vagyonelemről van szó. A Képviselő-testületben 

kialakult eltérő álláspont a napirendi ponttal kapcsolatban, miszerint az üzleti 

érdek miatt zárt vagy nyílt ülésen tárgyalják meg az előterjesztést, már 

önmagában azt igazolja, hogy nem egyértelmű a helyzet. Ugyanakkor az üzleti 

érdek fennáll, tekintettel arra, hogy egy különösen jelentős vagyonelemről kell 

dönteni, és az előterjesztésben szereplő feltételek „vagylagosak”. A jövőben 

beálló feltételek okán fennáll a kockázata, a veszélye annak, hogy a napirendi pont 

nyílt ülésen való tárgyalása sértené az Önkormányzat üzleti érdekeit. 

A zárt ülés témakörhöz kapcsolódva tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

„Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító 

okiratának módosítására” (27.) című napirendi pont kapcsán az érintett kérte a 

zárt ülés tartását. Erről nem kell külön szavaznia a Képviselő-testületnek. 

Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a „Javaslat Budapest Főváros  

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. 

(XII.05.) önkormányzati rendelete módosítására” (3.) című előterjesztés nem 

került a Pénzügyi Bizottság elé, bár tárgya szerint tárgyalnia kellett volna. Ezért 

a Pénzügyi Bizottság elnökének távollétében, annak elnök-helyettesének 

jóváhagyása szükséges a napirendi pont tárgyalásához. Tehát a 3. napirendi pont 

tárgyalásához Tüskés Józsefné Képviselő Asszony, mint a Pénzügyi Bizottság 

elnök-helyettesének nyilatkozata szükséges. Ezen felül Zimán András Ferenc 

Képviselő Úr által a 25. napirendi ponttal kapcsolatban felvetett javaslatáról kell 

döntenie a Képviselő-testületnek, miszerint zárt vagy nyílt ülésen tárgyalják meg 

az előterjesztést. Végül a 26. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról, majd 

a teljes napirendről kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy nem tudja elfogadni Jegyző Úr indoklását, 

mert egy nagy mértékű beruházás önmagában nem bizonyítja, hogy az üzleti 

érdek sérelmét veszélyeztetné a nyílt tárgyalás. Az előterjesztésben pontosan le 

kellett volna vezetni, hogy az Önkormányzat üzleti érdeke hogyan sérülne, mert 

amit Jegyző Úr mond az legfeljebb az üzleti érdeknek az érintését határozza meg. 

Megismétli, hogy hiányolja a különös gonddal történő, üzleti érdekek 

veszélyeztetésének fennállására vonatkozó vizsgálatot, mert erre egy mondat utalt 

az előterjesztésben, minthogy az előterjesztő szerint fennáll, most az hangzott el, 

hogy azért áll fenn, mert nagymértékű a beruházás. Hiányolja azokat a 

feltételeket, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy a zárt ülésről egyáltalán 

szavazhassanak. Kitér arra, hogy amennyiben a Jegyző Úr által említett feltételek 

fennállnak, akkor is csak egy lehetőség, tehát nem kötelező a napirendi pont zárt 

ülésen való tárgyalása. Mérlegelési jogkörben dönt róla a Képviselő-testület és 

ebben az esetben még inkább elengedhetetlennek tartja, hogy egy több milliárd 

forintos ingatlanvásárlás tekintetében igenis jelenjen meg a nyilvánosság. Lássa a 

lakosság, a soroksári emberek, hogy az Önkormányzat mire akar több milliárd 
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forintot elkölteni és milyen vitát folytat le a Képviselő-testület az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Véleménye szerint „abszolút indokolt” nyíltan tárgyalni. 

 

Bese Ferenc: Válaszában elmondja, hogy természetesen szavazni fognak a 

kérdésről. 

 

Tüskés Józsefné: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság elnök-helyetteseként 

hozzájárul a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete 

módosítására” (3.) című napirendi pont tárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 25. napirendi pont zárt 

ülés keretében való tárgyalását teszi fel szavazásra. Egyúttal kérdezi a Képviselő-

testület tagjait, hogy a 2., 16., 17. és 29. napirendi pontok levételéről egyben 

szavazhatnak -e, vagy külön-külön tegye fel szavazásra a napirendi pontokat? 

Ellenvetés híján egyben teszi fel szavazásra a fent felsorolt napirendi pontokat. 

Elmondja, hogy a 26. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról is külön 

szavaznak, hogy ne legyen összemosva a 25. napirendi ponttal. 

Egyéb javaslat hiányában szavazásra teszi fel a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról szóló javaslatot, mely szerint:  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére” 

- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat beépítési koncepció 

elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök)” 

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Horgász part 1. és 2. 

számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára”  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészégügyi 

Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára” 

” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 465/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére” 

- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat beépítési koncepció 

elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök)” 

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Horgász part 1. és 2. 

számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára”  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészégügyi 

Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára” 

” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjainak módosításáról szóló javaslatot, mely szerint:  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

26. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat által perindításról 

szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 466/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

26. napirendi pontként szereplő, „Javaslat az Önkormányzat által perindításról 

szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  
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Egyéb javaslat hiányában szavazásra teszi fel a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról szóló javaslatot, mely szerint:  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

25. napirendi pontként szereplő „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 5 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot. 

 

Geiger Ferenc: Elnézést kér, de rosszul értelmezte a javaslatot, jómaga arra 

szavaz, hogy zárt ülésen tárgyalják a 25. napirendi pontot. 

 

Bese Ferenc: Jelzi a Képviselő-testületnek, hogy újra szavaznak a javaslattal 

kapcsolatban. Kéri, hogy aki arra szavaz, hogy a 25. napirendi pontot zárt ülés 

keretében tárgyalják, az „igen”-nel szavazzon. Szavazásra teszi fel a javaslatot, 

mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

25. napirendi pontként szereplő „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 467/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

25. napirendi pontként szereplő „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy Tüskés Józsefné Képviselő Asszony 

hozzájárulásával a 3. napirendi pont tárgyalása lehetséges, így szavazásra teszi fel 

a teljes módosított napirendet, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 

32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosítására       

5.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

6.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

8.) Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására 

10.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi 

dolgozói létszámának) megemelésére 

13.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

14.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Haraszti út 

– BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében) 

15.) Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok 

beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

16.) Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti 

kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára 

17.) Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 

136. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása vonatkozásában)  

19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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20.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2021. évi teljesüléséről  

21.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi 

tájékoztató 

22.) Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (Zárt ülés)  

23.) Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló döntés meghozatalára 

(Zárt ülés)  

24.) Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító 

okiratának módosítására (Zárt ülés)  

25.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 468/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 

32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosítására       

5.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

6.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

8.) Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására 
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10.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi 

dolgozói létszámának) megemelésére 

13.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

14.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Haraszti út 

– BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében) 

15.) Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok 

beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

16.) Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti 

kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára 

17.) Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 

136. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása vonatkozásában)  

19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

20.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2021. évi teljesüléséről  

21.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi 

tájékoztató 

22.) Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (Zárt ülés)  

23.) Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló döntés meghozatalára 

(Zárt ülés)  

24.) Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító 

okiratának módosítására (Zárt ülés)  

25.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 
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1. napirendi pont  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság, a Szociális és egészségügyi Bizottság, a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

megköszönte a Polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

2. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati 

rendelete módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 
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dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet előterjesztés 

szerinti módosítását. 

 

Tüskés Józsefné: Hozzájárult a napirendi pont tárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 34/2021. (XI.09.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

3. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékjának, valamint illetménykiegészítésének 

megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását 

akként, hogy az illetményalap összegét emeljék meg 55 000,-Forintról 60 000,- 

Forintra. 
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Bese Ferenc: „Tehát 60 000,- Ft. a javaslat.” 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületre bízta a döntést. 

 

Bese Ferenc: Mielőtt a vitát megnyitná a napirendi ponttal kapcsolatban, 

tájékoztatásképpen elmondja, hogy az illetményalap 60 000,- Forintra emelésével 

92 947 000,- Forintos illetmény növekedésről beszélhetnek. Természetesen 

„fillérre, forintra” pontosan nem tudják megmondani, de nagyjából ez azt jelenti, 

hogy durván 95-100 millió Forintról van szó. Amennyiben az illetményalap 

58 000,- Forintra változna, akkor megközelítőleg 70 000 000,- Forintos emelésről 

beszélhetnek a teljes Hivatal tekintetében. 

Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy jómaga javasolta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

ülésén az illetményalap 60 000,- Forintra emelését. „Morfondírozott” az 

illetményalap 58 000,-Forintra emelése és a 60 000,- Forintra emelése között, de 

a Bizottság tagjai egyetértettek az összeggel. Sokéves gyakorlata mondatja vele, 

hogy valamilyen módon el kell kezdeni a felzárkóztatást a hivatali bérek 

tekintetében. A Hivatal nem tud megfelelő szakembert találni, ha alacsonyan 

tartják a béreket. Az előterjesztésben is látható, hogy például Dunaharasztin vagy 

több környékbeli település önkormányzatánál jóval magasabbak az 

alapilletmények, ami több tízezer forint juttatást jelent havonta „pluszban”. A 

munkavállaló a magasabb jövedelem érdekében „simán” utazik öt kilométerrel 

többet. Úgy gondolja, hogy a felzárkóztatást el kell kezdeni. 

 

Bese Ferenc: Geiger Ferenc Képviselő Úr szavaira reagálva elmondja, hogy 

maradéktalanul egyetért Képviselő Úr felvetésével. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is 

konszenzus volt ebben a kérdésben közöttük, és ha jól emlékszik Ritter Ottó 

Képviselő Úr csatlakozott is, mint javaslattevő az előterjesztéshez, miszerint 

emeljék meg az illetményalapot. A számokból kiolvasva úgy értelmezi, hogy 

30 000 000,-Forint lenne a különbség az 58 000,- Forintos és a 60 000,- Forintos 

illetményalap között a teljes hivatal tekintetében. 

 

Bese Ferenc: „Igen, nagyjából.” 

 

dr. Staudt Csaba: Úgy gondolja, hogy egy több mind 13 milliárd Forintos 

költségvetéssel rendelkező önkormányzat esetén meg kell tudniuk oldani, és 

indokolni az illetményalap emelést. 
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Bese Ferenc: A maga nevében is azt mondja, a kollegák tesznek annyit a 

Hivatalban, hogy megérdemlik azt a juttatást, ami még mindig nem a piaci 

juttatásnak megfelelő összeg, de legalább közelítsenek hozzá. Valóban úgy van 

ahogy az előtte szólók is mondták, ha nem dotálják megfelelő módon a kollegákat, 

akkor vagy más hivatalhoz mennek, vagy más munkahely után néznek. Alacsony 

bérek mellett nem tudjuk megtartani a kollegáinkat. Mindenféleképpen támogatja 

az illetményalap 60 000,- Forintra való emelését. Tehát egyéb javaslat híján a 

60 000,- Forintos javaslatot teszi fel szavazásra. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 

32/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2021. 

(XI.09.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: A Hivatal dolgozói nevében is megköszöni a Képviselő-testület 

tagjainak a toleranciát, ezzel a napirendi pontot lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: A Hatósági és Adóosztály osztályvezetője által a közelmúltban 

tett jelzése alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabálytervezet 

van a Parlament előtt, amely alapján vélhetően a jövő évben már megnyílik a 

lehetősége annak a módosításnak, hogy az idegenforgalmi adó kerület által 

történő beszedése megvalósulhasson. Természetesen a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően eljárva. Amennyiben veszélyhelyzeti rendelkezés 

okán kormányrendelettel ennek a bevezetését nem támogatják – úgy, mint tavaly 

-, akkor értelemszerűen a magasabb szintű jogszabály szerint fognak eljárni. 
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Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztésben lévő határozati javaslatról és külön a rendelet-

tervezetről döntött. A Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását azaz  a 

rendeletet az építmény -és telekadó mértékére vonatkozóan ne módosítsa a 

Testület, 2022. évre a helyi építmény -és telekadó mértékét ne emelje meg a 

Képviselő-testület, valamint az előterjesztés szerinti rendelet módosítását 

támogatta. Tehát mind a határozati javaslatot, mind a rendelet módosítását 

támogatta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását és a rendelet előterjesztés szerinti módosítását. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet egyben 

teszi fel szavazásra, de külön határozat és külön rendelet fog készülni róluk. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely 

szerint:  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) sz. 

önkormányzati rendeletét az építmény. és telekadó mértékére vonatkozóan nem 

kívánja módosítani, 2022. évre a helyi építmény- és telekadó mértékét nem emeli 

meg.” 

 

valamint a 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot, valamit a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 469/2021. (XI. 09.) határozata a helyi építmény- és telekadó 

mértékének 2022. évi emelésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) sz. 

önkormányzati rendeletét az építmény. és telekadó mértékére vonatkozóan nem 

kívánja módosítani, 2022. évre a helyi építmény- és telekadó mértékét nem emeli 

meg. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításról szóló 36/2021. (XI.09.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

5. napirendi pont  Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek 

használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy a bizottsági üléseken is elhangzott pontosítások okán 

a kisanyaggal került kiküldésre egy minimális módon korrigált anyag. Kéri, hogy 

a Képviselő-testület azt vegye figyelembe a döntéshozatal során. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem támogatta a rendelet-

tervezetet. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban 

nem foglalt állást. 

 

Ritter Ottó: Tekintettel arra, hogy nem volt végleges változat, ezért a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet-tervezettel 

kapcsolatos döntést a Képviselő-testületre bízta. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Alapjában véve úgy gondolja, hogy időszerű így, egységes 

szerkezetbe foglalt módon új rendelet kiadása a közterületek használatáról. 

Egyszer már el lett halasztva ennek a rendelet-tervezetnek a tárgyalása, mert az 

októberi Képviselő-testületi ülésre még nem volt egységes, még nem volt minden 

„beleépítve”. A jelenlegi előterjesztéssel kapcsolatban a Bizottsági ülésen 

elmondta és most is szeretné kiemelni, hogy az egyik ponttal kapcsolatban van 

egy olyan érzése, miszerint a választások előtt bizonyos mértékig szűkítenék a 

jelenleg meglévő lehetőségeket a politikai rendezvények megtartása 
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vonatkozásában. Azt gondolja, hogy az az 1m2-es terület, amit „kvázi” engedély 

nélkül lehet használni – kimondottan a kampányidőszakon kívüli időszakról 

beszél – az annyira kevés, hogy nincs is értelme, hogy benne legyen a rendeletben. 

Szívesebben vette volna, ha a kampányidőszakra vonatkozó 4m2 kerül a 

rendeletbe, mert az legalább egy ernyőt is engedélyez a pulton kívül, ha valaki az 

utcán foglal helyet. Véleménye szerint nem egyértelmű, hogy mit jelent a 

szórólapozás és mit jelent a politikai tevékenység, magyarul, ha a politikai 

tevékenység során valaki szórólapot oszt, akkor az melyik rendeletrész alá 

tartozik. A pénteken kiküldött új anyag sem oszlatta el az aggályait. Ugyan 

jómaga nem jogász, de most is az a véleménye, hogy érdemes lenne további 

megbeszélést, vitát tartani a témával kapcsolatban. Ettől függetlenül a rendeletet 

elfogadhatónak tartja, még a korlátozásokkal együtt is, csak megjegyezni kívánta, 

hogy vannak fenntartásai. 

 

Bese Ferenc: Válaszában elmondja, hogy a kampányidőszakon kívüli 

tevékenységet próbálták szabályozni. A politikai tevékenység végzéséhez 

megállapított közterület-használati díj összege 100,-Forint/nap/m2, ami 

véleménye szerint igen méltányos. Úgy véli, hogy ezt az összeget bárki 

finanszírozni tudja, aki komoly politikai tevékenységet kíván folytatni. A 

rendeletnek az a célja, hogy az Önkormányzat tudjon az ilyen jellegű 

tevékenységekről is a területén, minthogy minden más tevékenységről is tudnia 

kell. 

 

Ritter Ottó: Álláspontja szerint nem a pénzen van a hangsúly, hanem az 

engedélykötelezettségen. Nem az a probléma, hogy a rendőrség felé bejelentési 

kötelezettség van, mert az világos, hogy 48-72 órával előbb be kell jelenteni a 

politikai rendezvényt, azonban a rendeletben engedélykötelessé lett téve ez a 

tevékenység. Aki végzett már politikai tevékenységet az tudja, hogy be kell 

jelentenie bizonyos idővel előbb és fennáll annak a lehetősége, hogy nem lesz 

megadva az engedély. Még egyszer hangsúlyozza, hogy nem a 100,-Forintról 

„szól a történet”. 

 

Bese Ferenc: További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel 

az utólag kiküldött anyag szerinti, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a 

közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
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Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek 

használatának rendjéről szóló 37/2021. (XI.09.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

 

6. napirendi pont  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a rendelet módosítását. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Egy kérdésre szeretne választ kapni, mert ugyan a Bizottsági ülésen 

elengedte a kérdést mégis fontosnak tartja annak tisztázását. A rendelet-tervezet 

egyik szakaszában szerepel egy megfogalmazás, miszerint, ha valaki részletre 

vásárolta a lakást és bizonyos idő után egyösszegben kifizeti, akkor 20%-os 

árengedmény illeti meg. Ezzel egyet tud érteni, hiszen mióta privatizáció létezik 

ez így működik. Azonban nem tartalmazza a rendelet, hogy amennyiben valaki 

már az elején egyösszegben „készpénzzel fizet”, akkor is él - e a 20%-os 

kedvezmény, vagy csak akkor, ha elkezdte törleszteni a vételárat és később dönt 

az egyösszegű kifizetésről. Úgy értelmezte, hogy csak akkor jár a kedvezmény, 

ha részletre vásárolja meg az ingatlant. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy egy jogtechnikai kiegészítést kell tennie a 

rendelet-tervezet bevezetője kapcsán. A bevezető részbe be kell illeszteni, hogy 

milyen feladatkörben jár el a Tisztelt Képviselő-testület. Tehát így szól a 

kiegészített bevezető rész: „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. 
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évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lt.) 54. § (1) és (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” Tehát az Mötv. által 

meghatározott feladatkörrel kiegészülne a bevezető rész. Ez egy jogtechnikai 

kiegészítés, kéri, hogy vegyék figyelembe. A Képviselő Úr által felvetett kérdések 

kapcsán elmondja, hogy a korábbi bizottsági üléseken is egyeztetettek alapján a 

kedvezmény elve a lakástörvényből eredeztethetően fennáll. A korábbi bizottsági 

üléseken az is felmerült, hogy a bérleti időtartam befolyásolja -e a 

kedvezményeket. A válasz erre a kérdésre az, hogy nem befolyásolja a 

kedvezményeket. 

 

Bese Ferenc: További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 38/2021. (XI.09.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Polonkai Zoltánné Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-

tervezetet. 
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Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2021. (XI.09.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal 

megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi 

Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem 

támogatta az előterjesztést. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Véleménye szerint nem olyan nagy összeg, amit a Közalapítvány 

támogatásra kér, tehát elvileg meg is lehetne szavazni. Az előterjesztésben 

szerepel, hogy 80 magánszemély és szervezet kért támogatást. Lehet, hogy csak 

elkerülte a figyelmét, de az előterjesztésben nem szerepel a támogatást kérők 

megnevezése. A Képviselő-testület a következő napirendi pont keretében tárgyal 

a civil szervezetek részére adandó támogatások összegéről. Előfordulhat, hogy 

egy szervezet a Közalapítványtól is kér és kap támogatást és a civil 

szervezeteknek szánt támogatásokból is részesül segítségben. Az egyik bizottsági 

ülésen is felvetette, hogy ebben az esetben egy célt két oldalról is támogatnak és 
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felmerül a kérdés, hogy ez nem szabályellenes -e. Amennyiben mindkét esetben 

adható támogatás, akkor a Képviselő-testületnek figyelembe kellene venni, hogy 

mennyit ad, hiszen kétszer is ugyanarra a feladatra juttat támogatást. Ezt 

figyelembe véve nem ellenzi az előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Egyetért Ritter Ottó Képviselő Úrral. A következő napirendi pont 

tárgyalásakor, amikor a civil szervezetek támogatásáról számszerűen fognak 

dönteni, elmondta volna, hogy azoknál a sport szervezeteknél - kettőről van szó - 

amelyek a másik támogatásból is szeretnének részesülni, figyelembe fogják venni 

a két támogatás összegét. „Magyarul figyelembe vesszük, sokkal kevesebbet 

adunk innen is, kevesebbet onnan is és így jön ki az a nagy egész, amiben az a két 

egyesületnek a támogatása az meg fog jelenni.” Egyetért Képviselő Úrral, ezt a 

kérdést mindenféleképpen kezelni kell azért, hogy egy jogcímen kétféle 

„dotációban” semelyik szervezet ne részesüljön.  

 

Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét. 

 

Bese Ferenc: Képviselő Asszony bejelentését megköszöni és jelzi, hogy szavazni 

fognak róla. 

További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, 

mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból - érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.” 

Kéri, hogy aki ki szeretné zárni a szavazásból a Képviselő Asszonyt, az „igen”-

nel, aki nem akarja kizárni, az „nem”-mel szavazzon. 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő igen szavazat nélkül, 10 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem zárja ki a szavazásból Tüskés Józsefné 

képviselőt 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 470/2021. (XI. 09.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból - érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt. 

 

 

Bese Ferenc: További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel 

a határozati javaslatot, mely szerint: 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich 

út 162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában 

a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) szerinti feladatok ellátására biztosított 5.000.000,-Ft összegen 

felül további 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió Forint összegű támogatást biztosít az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére  

II. felkéri a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti 

módosításának megkötésére. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 471/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában 

a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) szerinti feladatok ellátására biztosított 5.000.000,-Ft összegen 

felül további 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió Forint összegű támogatást biztosít az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére  

II. felkéri a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti 

módosításának megkötésére. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 10 perc szünetet rendel el és kéri a 

Frakcióvezetőket, hogy fáradjanak az irodájába. 
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S Z Ü N E T 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat civil szervezetek támogatására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy a Frakcióvezetőkkel történt egyeztetés a 29 

szervezet támogatásáról azt mutatja, hogy „hála Istennek” több szervezet 

tekintetében ugyan az a támogatási összeg jelenik meg mind a három Frakció 

részéről. Azokat a szervezeteket fogja felsorolni, ahol teljes konszenzus van a 

támogatás mértékéről a Frakciók között. Azonban előtte mindenkit kér, hogy aki 

érintett bármelyik civil szervezetben, vagy a Civil Szervezetek Szövetségében, az 

jelentse be érintettségét. Jómaga bejelenti érintettségét. 

 

Geiger Ferenc: Bejelenti érintettségét. 

 

Ritter Ottó: Bejelenti érintettségét. 

 

Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét. 

 

Bányai Amir Attila: Bejelenti érintettségét. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elméletileg külön-külön 

kellene szavazniuk az érintett képviselők döntéshozatalból való kizárásáról, 

azonban a Testület egyben is szavazhat, ha nincs ellenvetés. Tehát arról kell 

szavazniuk, hogy az említett képviselőket kizárják -e a szavazásból. Szavazásra 

teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során 

kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – a polgármestert, és – érintettségük 

miatt - azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, 

támogatási kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő igen szavazat nélkül, 11 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot és érintettségük miatt nem 

zárja ki a polgármestert és az érintett képviselőket a döntéshozatalból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 472/2021. (XI. 09.) határozata a polgármester és egyes 

képviselők szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem 

zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – a polgármestert, és – érintettségük 

miatt - azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, 

támogatási kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Bese Ferenc: dr. Staudt Csaba Képviselő Úrtól kérdezi, hogy az említett 11 

ponton kívül van -e egyéb egyetértés a további támogatást kérő szervezetekkel 

kapcsolatban. 

 

dr. Staudt Csaba: „Az említettekben.” 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy először felolvassa azon 

civil szervezeteket, amelyek 2022. évi támogatásáról sikerült megegyezniük a 

Frakcióknak. Ezek után külön-külön sorra veszik azokat a szervezeteket, ahol 

nem volt konszenzus a támogatásokat illetően. Amelyekben egyetértenek a 

következők:  

2. Anyaoltalmazó Alapítvány 400 000,-Forint;  

4. Dél-pesti ILCO Egyesület 200 000,- Forint;  

7. Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 400 000,- Forint;  

10. Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesület 400 000,- Forint;  

13. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi 

Szervezete 400 000,- Forint;  

20. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület 400 000,- Forint. 

 

Dr. Staudt Csaba Képviselő Úrtól kérdezi, hogy a 23. Soroksári Grassalkovich 

Kör Egyesület tekintetében sikerült -e döntést hozniuk, mert nála kérdőjel 

szerepel a szervezetnél. 

 

dr. Staudt Csaba: „Mehet” 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úrnak megköszöni a választ, tehát a 23. sorszám alatti 

szervezettel kapcsolatos döntés is konszenzusos döntés.  

23. Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület 600 000,- Forint;  

24. Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 500 000,-Forint;  

28. Sziget Vízisport Alapítvány 300 000,- Forint;  

29. Tenisztanoda Sportegyesület 300 000,- Forint.  

Itt kell elmondania, amit az előző napirendi pontnál Ritter Ottó Képviselő Úr 

felvetett, hogy természetesen figyelembe veszik majd, illetve a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma figyelembe veszi azoknak a 

szervezeteknek, egyesületeknek a támogatás kérését, amelyek a Sport 

Alapítványhoz is nyújtottak be pályázatot. Éppen ezért a két sportegyesületet egy 

kicsit visszafogottabban támogatják, hiszen nyilván a Sport Alapítvány 
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támogatását is élvezni fogják. Tehát figyelembe veszik azt a kérést, hozzászólást, 

észrevételt, amit Ritter Ottó Képviselő Úr is képvisel. 

Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban 

nem foglalt állást, azonban javasolta a Képviselő-testület részére, hogy 

összességében évi szinten maximum 12 000 000,- Forinttal támogassa a civil 

szervezeteket. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületre bízta a döntést. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy rátérnek azon civil 

szervezetek részére nyújtandó támogatásokra, melyek esetében nem sikerült 

megegyezniük a Frakcióknak. Elmondja, hogy sorszámonként fog haladni és 

minden egyes civil szervezetnél külön-külön várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 

Azonban mielőtt rátérnek a pontok megtárgyalására kéri, hogy akinek a napirendi 

pont kapcsán összeségében kérdése vagy hozzászólása van, az most tegye meg. 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén rátér a soronkénti támogatási összegek 

tárgyalására. 

1. sorszám alatt az Adler Állatmentő Egyesület kérése. Az Összefogás Soroksárért 

Frakció 700 000,-Forint támogatást, a Civil és a Fidesz Frakció 1 000 000,-Forint 

támogatást javasol. Kérdések és hozzászólások hiányában az szavazásra teszi fel 

a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 1.000.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Orvosi költségek kifizetése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 473/2021 (XI. 09.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 1.000.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Orvosi költségek 

kifizetése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Következő a 3. sorszám alatt szereplő „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete. Az Összefogás Soroksárért Frakció 

600 000,-Forint támogatást, a Fidesz és a Civil Frakció 400 000,-Forint 

támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Többnapos buszos kirándulás szervezése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 474/2021 (XI. 09.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesületét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra 

használhat fel: Többnapos buszos kirándulás szervezése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Következő az 5. sorszám alatt szereplő Dél-pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 400 000,-Forint támogatást, a 

Fidesz és a Civil Frakció 200 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és 

hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Dél-Pesti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 475/2021 (XI. 09.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Dél-Pesti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Következik a 6. sorszám alatt szereplő EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET - együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért. Az Összefogás Soroksárért Frakció 400 000,-Forint támogatást, a 

Fidesz és a Civil Frakció 100 000,-Forint támogatást javasolt. 

Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy sokak által ismert, hogy jómaga is érintett az 

EGYÜTTÉRZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET - együtt a csepeli és 

soroksári rászorultakért egyesületben. Nem fog vitatkozni a támogatási összegen, 

de sajnos egyesekben felvetődött, hogy nem bizonyított, hogy Soroksár is érintett 

az Egyesület munkájában. Szeretné javasolni a Képviselő-testület tagjainak, hogy 

csütörtökönként nézzék meg, hogy hol „tevékenykedik” Soroksáron, milyen sok 

családnak juttat az egyesület élelmiszert. Nagyon sokan tudják, hogy évente 

hozzávetőlegesen 100-150 csomagot oszt ki az egyesület Soroksáron és ez nem 

bizonyos körzetekre vonatkozik, hanem egész Soroksárra. Kéri, hogy menjenek 

el és nézzék meg, minden hónap második vasárnapján, hogy a melegétel osztásnál 

hány Soroksári vesz részt, illetve ezenfelül hánynak viszi az ételt, mert nem 

tudnak átmenni az ételosztás helyszínére. Ismét elmondja, hogy köszönettel 
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fogadják, azt is, hogy egyáltalán belekerültek a listába, mert ez az Egyesület 

legalább 6-7 éve végzi a tevékenységét egész Soroksáron és minden Képviselő 

körzetében vannak érintett emberek. Az elmondottak alapján számára furcsa, 

hogy „nem bizonyított” a Soroksárért folytatott tevékenységük, de nem is akarják 

bizonyítani. 

 

Bese Ferenc: További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel 

a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A 2022. évben a 

melegételosztás feltételeinek biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 476/2021 (XI. 09.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A 2022. évben a 

melegételosztás feltételeinek biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 
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támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 8. sorszám alatt szereplő Erzsébeti és Soroksári 

Szülők Egyesülete. Az Összefogás Soroksárért Frakció 400 000,-Forint 

támogatást, a Fidesz és a Civil Frakció 100 000,-Forint támogatást javasolt. 

Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely 

szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális 

szórakoztató rendezvények.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 477/2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők 

Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális 

szórakoztató rendezvények.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
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III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 9. sorszám alatt szereplő Fatima Csillaga Alapítvány. 

Az Összefogás Soroksárért Frakció 700 000,-Forint támogatást, a Fidesz és a 

Civil Frakció 1 800 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.800.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor 

szervezése újtelepi családok részére.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 478/2021 (XI. 09.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2022. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.800.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor 

szervezése újtelepi családok részére.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 11. sorszám alatt szereplő Híd a színpad világába 

Alapítvány. Az Összefogás Soroksárért Frakció 350 000,-Forint támogatást, a 

Civil és a Fidesz Frakció 200 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és 

hozzászólások hiányába szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Híd a színpad világába Alapítványt 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Pályázat kiírás rászoruló 

előadóművészeknek, illetve térítésmentes próbahely továbbfejlesztés (helyiség 

karbantartás).  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 479/2021 (XI. 09.) határozata a Híd a színpad világába 

Alapítvány 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Híd a színpad világába Alapítványt 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Pályázat kiírás rászoruló 

előadóművészeknek, illetve térítésmentes próbahely továbbfejlesztés 

(helyiség karbantartás).  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 12. sorszám alatt szereplő Jószomszédok Egyesület. 

Dr. Staudt Csaba Frakcióvezetőtől segítséget kér, mert némileg hiányos a 

beadványuk. Kérdezi, hogy az Összefogás Soroksárért Frakció mekkora 

támogatást javasol a Jószomszédok Egyesület részére. 

 

dr. Staudt Csaba: Az Összefogás Soroksárért Frakció 300 000,-Forint 

támogatást javasol a Jószomszédok Egyesület részére. 

 

Bese Ferenc: Tehát az Összefogás Soroksárért Frakció és a Fidesz és Civil 

Frakció is 300 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -

Újtelep közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 

tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet 

erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság erősítése a 

lakóközösségben.  
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II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 480/2021 (XI. 09.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár 

-Újtelep közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 

tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági 

élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság 

erősítése a lakóközösségben.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: „A 14. sorszámhoz tértünk, Molnársziget Kiság barátai egyesület. 

Ötszázezer Forintot javasol az Összefogás Frakció, és a Fidesz és a Civil Frakció 
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pedig ugyanazt a módozatot, mint az idei költségvetésnél, tehát a kitermelt 

kolokánt azt az Önkormányzat szállítsa el, még akkor is, hogyha ez sokkal több 

lesz, mint a javasolt 500.000,- Ft.” 

Hozzászólások, kérdések következnek. 

 

Zimán András Ferenc: „Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, ez az a kérdés, 

amivel már több ülésen foglalkoztunk, többször fölvetődött. Ettől függetlenül én 

nem tudom elfogadni, hogy egy olyan egyesületet – gyakorlatilag, ha megnézzük 

az összes egyesületet, ez az egyedüli az, amelyik környezetvédelemmel 

foglalkozik – és ezt nem támogatjuk. Egyértelmű, persze, a kolokán elszállítása 

az egy kifejezetten fontos tétel, de ugye azt a kolokánt ki is kell termelni a vízből, 

és ehhez azért erőforrás kell. Köszönöm szépen.” 

 

Bányai Amir Attila: „Köszönöm szépen a szót. Csatlakoznék a 

Frakciótársamhoz, hogy – és akkor ott folytatnám, ahol ő abbahagyta – ki is kell 

termelni: ki is termelte az Egyesület a kolokánt. A nagyvonalú hárommilliós 

felajánlás ellenében viszont nem látok semmilyen eredményt. Tehát az a kolokán, 

amit kitermeltünk, akár drága pénzen is, az továbbra is ott van. Én felajánlottam, 

kértem, hogy ezt a 3 millió forintot osszuk meg a kitermelés és az elszállítás 

között, ezt a Testület elutasította legutóbb. Ezt a kérésemet ismét meg fogom 

fogalmazni, és bízom benne, hogy majd támogatja a Testület, hogy legalább 

300.000 forint értékben támogassák a kitermelést. Ugyanis az magától nem megy. 

Köszönöm szépen.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen. Lehet, hogy még ott van, Képviselő Úr a 

kolokán, de szakemberek – és nem a mi szakembereink, hanem vízügyi 

szakemberek és környezetvédelmi szakemberek – szakvéleménye alapján maga a 

száradás, illetve a vízvesztés miatt kell több hetet pihentetni, mielőtt elvisszük, 

mert mind térfogatában, mind egyéb másban ezt így írják elő.” 

 

dr. Staudt Csaba: „Köszönöm a szót. Továbbra is fenntartom azt, hogy ezen 

Egyesületnek a nulla forinttal történő támogatása az egy politikai bosszú. Politikai 

bosszú, közvetlenül az ellenzéken, az Egyesületnek az elnökén, aki korrupciós 

ügyeket vizsgált, az Önök korrupciós ügyeit, aminek nem az lett a 

következménye, hogy a vizsgálat eredményeképpen – mondjuk – megvizsgálták 

volna, hogy fennáll-e a korrupció gyanúja, hanem a Polgármesteri Hivatal 

beperelte az Egyesület elnökét, amit nyilván el is veszített a Polgármesteri Hivatal 

Koncz Róberttel szemben, mert alaptalanul perelték be. Ezért mondom, hogy ez 

egy politikai bosszú, és hát igazándiból kettő nagyon egyszerű indoka is van, hogy 

miért nem ésszerű a nulla forintos támogatás. Egy az, hogy már az Egyesület 

létrehozása előtt kötelezettséget vállalt a kolokán elszállítására az Önkormányzat. 

A másik pedig az, hogy ezzel az összeggel nem az Egyesületet támogatja a Hivatal 

amit ezt a 3 millió forint, amit az elszállításra költ. Nagyon egyszerűen megfogva: 
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mivel nem tud ezzel az összeggel rendelkezni az Egyesület. Nincsen… 

Értelemszerűen nem tud rendelkezni ezzel az összeggel, nem tudja a kitermelésre 

felhasználni, nem közvetlenül neki juttatják. Ez egy politikai bosszú, amit 

legalább annyi lenne Önökben, hogy felvállalják, és kimondják. Sokkal 

becsületesebb lenne, és etikus, minthogy ilyen álszenteskedés mögé bújnak. 

Köszönöm.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen. Képviselő Úr! Ön jogász. Tehát jobban kell 

tudnia nálam, hogy nem vesztettük el a pert. Első fokon nem adott igazat nekünk 

a bíróság, úgyhogy ne csúsztasson legyen kedves. Ha viszont korrupciós ügyek 

vannak a Hivatalban, arra van egy rendkívül jó megoldás: feljelentést kell tenni. 

Ha viszont csak – Ön használta a szót – ha álságos, ha politikai haszonszerzés 

céljából történik a dolog, akkor nyilván nem tesznek feljelentést, mert nincs miért 

feljelentést tenni. Mert nincsenek korrupciós ügyek a Hivatalban. Önök akarnak 

politikai színteret nyitni. És igenis én úgy gondolom, hogyha egy egyesület olyan 

3 millió forintos támogatást kap, nem máshoz, nem egyéb máshoz, hanem a saját 

tevékenységéhez, amit valaki más elvégez helyette, legyen az az Önkormányzat, 

egy cég, vagy bármilyen magánember, akkor azt támogatásnak hívják, és nem 

nulla forintnak.  

Gyakorlatilag most is szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanúgy a 3 millió forintos 

kolokán – elszállítás, ha kell, akkor megosztott soron fog szerepelni a Képviselő-

testület által jóváhagyandó költségvetéskor. És ezt bizony oda fogjuk 

felhasználni, amennyiben – nyilván – lehetőség lesz erre.” 

 

dr. Staudt Csaba: „Köszönöm. Továbbra is nyilvánvalóan fenntartom a 

korábban elmondottakat, hogy ez egy politikai bosszú. Igen, első fokon 

elveszítette a Polgármesteri Hivatal a pert. Kíváncsi leszek, hogy a jogorvoslati 

eljárás során egy teljes mértékben egyértelmű, hogy alaptalan kereseti kérelmet – 

amit egyébként még hiánypótlásra visszadobtak, tehát még a kereseti kérelmet 

sem sikerült úgy megfogalmazni, hogy azt befogadja elsőre a bíróság – hogyha 

már jogászkodunk -, és amit első fokon elveszített a Hivatal. Illetve egy olyan 

kérdésem lenne, hogy ezt a politikai bosszút ugye ezt majd ki is kell fizetni, 

perköltséget, satöbbi. Ezt majd a Polgármesteri Hivatal fogja az adófizetők 

pénzéből kifizetni. Az Önök politikai bosszúját. Ha jól értem.” 

 

Bese Ferenc: „Rosszul érti, nincs politikai bosszú.” 

 

dr. Szabó Tibor: „Csak megerősíteni kívánom Polgármester Úr által 

elmondottakat. Én közigazgatásban vagyok gyakorlott, Staudt Úr a polgári 

eljárásokat jobban tudja, ezért furcsa számomra az, hogy dekralál, prejudikál, úgy, 

hogy: elveszítette, és vége… Hát itt felhívnám a figyelmet, hogy ugye országos 

ismertségű politikus egy kórházzal kapcsolatos kijelentése során jogerősen pert 

vesztett, mikor azt mondta, hogy egy adott kórházba ha valaki bemegy, akkor az 
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életével játszik. Itt ugye nagyon fontos az – ha már ebbe belementünk -, hogy 

azzal az elsőfokú – az elsőfokú – bíróság azzal nem értett egyet, hogy a 

Polgármesteri Hivatal az általa minősítetten közhatalmat gyakorol, és hogy 

közszereplőként tűrni köteles adott esetben azt, hogy politikusok 

köztisztviselőket, közszolgálati tisztviselőket azzal vádolnak következmények 

nélkül, hogy adott esetben nem szabályszerűen jártak el egy adott beszerzés 

kapcsán. Itt természetesen semminemű… Tehát a Polgármesteri Hivatalt külön 

választanám a Testülettől. Tehát a politikai bosszú értelmezhetetlen, tekintettel 

arra, hogy úgy gondoljuk, hogy nem következmények nélküli országban élünk, 

amikor bármit megtehet egy politikus. Bármit. Odaáll a házunk elé, vagy bárhová, 

és úgy pocskondiázza a közszolgálati tisztviselőket, ahogy neki tetszik, anélkül, 

hogy – ahogy Polgármester Úr mondta – tegyen feljelentést. Mint tudjuk, történt 

is feljelentés bűncselekménnyel kapcsolatban, előzetes információink szerint azt 

viszont elutasította a nyomozó hatóság. Részletes információink nincsenek, de 

természetesen továbbra is azt tudjuk mondani, hogy amennyiben valaki 

bűncselekmény gyanúját észleli, az adott rendőrségen, ügyészségen tegyen 

feljelentést. A perrel kapcsolatban pedig továbbra is fenntartom: nincs még ennek 

vége, és természetesen nem, messze nem a Képviselő-testület és az 

Önkormányzat, és a Tisztelt Képviselők közötti vitáról van szó, hanem egy 

költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal mint önálló jogi személy 

vonatkozásában kellet, hogy lépjünk, tekintettel arra, hogy mi úgy gondoljuk, 

hogy jogállamban, egy demokratikus jogállamban amennyiben valakinek 

valakivel vitája van, akkor azt nem másként, hanem bíróságon próbálja meg 

rendezni. Nem tudom, hogy aki azt állítja, hogy ez egy bosszú, az mire gondolt. 

Hogy milyen módon kéne esetleg a vitát rendezni – biztos van más módja is, - mi 

egyszerű, jogállamban élő köztisztviselők úgy gondoljuk, hogy bíróságon kell, 

nem másutt ezt megoldani. Úgyhogy tisztelettel kérem az ilyenfajta 

megnyilvánulásokkal kapcsolatban, még egyszer: ha bűncselekményre utaló jel 

van, tegyék meg a feljelentést. Köszönöm szépen.”  

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen, és szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy a 

napirend az a civil szervezetek támogatásáról szól, úgyhogy bármilyen ettől eltérő 

hozzászólásnál meg fogom vonni a szót mindenkitől.” 

 

dr. Staudt Csaba: „Erre még válaszolnék: nem prejudikálok, amikor azt 

mondom, hogy első fokon elveszítette a Polgármesteri Hivatal a pert. Illetve 

magában az ítéletben kifejtésre került, hogy…” 

 

Bese Ferenc: „Staudt Úr, legyen kedves…” 

 

dr. Staudt Csaba: „… hogy logikusan alátámasztott érvelést fejtett ki …” 

 

Bese Ferenc: „Megvonom a szót” 
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dr. Staudt Csaba: „…Koncz Róbert…” 

 

Bese Ferenc: „Megvonom a szót” 

 

dr. Staudt Csaba: „Fenntartom.” 

 

Bese Ferenc: „Nyugodtan fenntarthatja. Joga van hozzá. A jogot mi tiszteljük 

legalább.” További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

javaslatot. mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  2022. évben a Molnár-sziget Kiság Barátai Egyesületet nem támogatja, egyúttal 

úgy dönt, hogy  

II. 3.000.000,- Ft összegű kolokán elszállítási keret kerüljön beépítésre a 

Képviselő-testület által jóváhagyandó 2022. évi költségvetés tervezésekor.  

II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 481/2021 (XI. 09.) határozata a Molnár-sziget, Kiság Barátai 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  2022. évben a Molnár-sziget Kiság Barátai Egyesületet nem támogatja, 

egyúttal úgy dönt, hogy  

II. 3.000.000,- Ft összegű kolokán elszállítási keret kerüljön beépítésre a 

Képviselő-testület által jóváhagyandó 2022. évi költségvetés tervezésekor.  

II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 15. sorszám alatt szereplő Molnár-sziget 

Sporthorgász Egyesület. A Fidesz és a Civil Frakció 450 000,-Forint támogatást, 

az Összefogás Soroksárért Frakció 350 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések 

és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2022. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet 450.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Versenysport, 

világbajnoki csapat támogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 482/2021 (XI. 09.) határozata a Molnár-sziget Sporthorgász 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet 450.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Versenysport, 

világbajnoki csapat támogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 16. sorszám alatt szereplő Pacsirta Klub Egyesület. A 

Civil és a Fidesz Frakció 300 000,-Forint támogatást, az Összefogás Soroksárért 
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Frakció 400 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális rendezvények szervezése, 

egészségmegőrzés. A magányos emberek szórakoztatása, segítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 483/2021 (XI. 09.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális rendezvények 

szervezése, egészségmegőrzés. A magányos emberek szórakoztatása, segítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Bese Ferenc: Következik a 17. sorszám alatt szereplő Pillangó Ritmikus 

Gimnasztika Sportegyesület. Elmondja, hogy ebben az esetben veszik figyelembe 

a Ritter Ottó Képviselő Úr által felvetetteket, mert a Pillangó Ritmikus 

Gimnasztika Sportegyesület a Soroksár Sportjáért Közalapítványhoz is járult 

támogatásért. Az Összefogás Soroksárért Frakció 500 000,-Forint támogatást, a 

Civil és a Fidesz Frakció 200 000,-Forint támogatást javasolt figyelembe véve, 

hogy a Sportalapítványtól is kapnak majd támogatást. Kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Ritmikus 

gimnasztika tanfolyam fenntartása. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 484/2021 (XI. 09.) határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika 

Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet 200.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Ritmikus 

gimnasztika tanfolyam fenntartása. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 
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támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 18. sorszám alatt szereplő Rozmaring Nyugdíjas 

Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 500 000,-Forint támogatást, a Civil 

és a Fidesz Frakció – mint az összes többi nyugdíjas klubnak - 300 000,-Forint 

támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások hiányába szavazásra teszi fel a 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Egészségmegőrzési program 

gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel, karácsonyi ünnepség.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 485/2021 (XI. 09.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Egészségmegőrzési 

program gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel, karácsonyi ünnepség.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
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III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 19. sorszám alatt szereplő Soroksár Kultúrájáért 

Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 600 000,-Forint támogatást, a 

Fidesz és a Civil Frakció 300 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és 

hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy lehet, hogy csak neki van ilyen érzése, de évek óta, 

pontosabban harmadik alkalommal tapasztalja, hogy a Soroksár Kultúrájáért 

Egyesület –amely szervezet erősen kapcsolódik a Színház fenntartásához - „alul 

van értékelve” a civil szervezetek támogatása során, aminek nem tudja az okát. 

Félő, hogy egy 2019. decemberi, illetve egy 2020. januári rendezvény okán, 

amikor is a színházban bérbe adták az egyik termet. A pandémiás időszakban 

majdnem „bedőlt ez a szerencsétlen csapat”, hiszen nem volt elegendő előadás, 

és a bérleti díjat nem tudják kitermelni néha. Jelen pillanatban kicsit könnyebb, 

hogy nincs korlátozva a színházlátogatás, bár az emberek bevezettek egy 

önkorlátot és nem szívesen mennek ilyen tömegrendezvényekre. Nagyon sajnálja 

és lesújtja, hogy egy kicsit több pénzzel nem támogatnak egy olyan 

tevékenységet, ami Soroksár érdeke, Soroksár hírnevét biztosítja. „Nem bántok 

én egy egyesületet se, de azért ötszáz-hatszáz ezreket oda adunk akármilyen sport, 

ilyen-olyan horgász meg mit tudom én, milyen szervezeteknek és a kultúrát pedig 

nem támogatjuk, sajnálom.” 

 

Bese Ferenc: Ritter Ottó Képviselő Úrtól kérdezi, hogy a Színház, milyen 

rendezvényre adta bérbe a termet, mert nem emlékszik rá, hogy mire céloz. 

 

dr. Staudt Csaba: „Tudja Polgármester Úr.” 

 

Ritter Ottó: Nem akarja, ezt most fokozni, de sajnálja, hogy Soroksáron a kultúra 

támogatása csak ennyit ér. 

 

Bese Ferenc: Ezt így furcsának találja, de ha Képviselő Úr nem mondja el, nem 

tud mit tenni. Véleménye szerint Soroksáron a kultúra nincs „alul reprezentálva”. 
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Ha végig nézik, a 29 támogatásból nagyon sok a kultúrára megy. A 

könyvkiadástól kezdve, különböző olyan rendezvényekre, amiket nem lehet nem 

a kultúra támogatására írni. Nem hiszi, hogy Soroksáron ez az egyetlen Egyesület 

tenne valamit Soroksár kultúrájáért.  

 

Geiger Ferenc: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy a 11. sorszám alatt 

szereplő, Híd a színpad világába Alapítványnak 200 000,-Forint támogatást adtak. 

Ez az alapítvány a Színház Alapítványa. Polgármestersége idején, az ő 

segítségével jogtanácsosok hozták létre a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet a 

színház támogatására. A két támogatás összege együtt, már 500 000,-Forint. A 

Soroksár Kultúrájáért Egyesületnek tavaly 400 000,-Forint támogatást adtak, idén 

ezt megemelték százezer forinttal. Gyakorlatilag nem csak ez az egy Egyesület 

kap támogatást a Színházra. Ezt szerette volna elmondani. 

 

Bese Ferenc: További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi el a 

javaslatot, mely szerint:  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, 

közművelődésének fejlesztése, színházi előadások szervezése és lebonyolítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 486/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2022. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, 

közművelődésének fejlesztése, színházi előadások szervezése és lebonyolítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következő a 21. sorszám alatt szereplő Soroksári Botanikus Kert 

Baráti Kör Közhasznú Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 400 000,-

Forintos támogatást, a Fidesz és a Civil Frakció 300 000,-Forintos támogatást 

javasolt. Kérdések és hozzászólások hiányába szavazásra teszi fel a javaslatot, 

mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

A környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 487/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti 

Kör Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

A környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 22. sorszám alatt szereplő Soroksári Fehérasztal 

Társaság. Az Összefogás Soroksárért Frakció 400 000,-Forint támogatást, a 

Fidesz és a Civil Frakció 500 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és 

hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 500.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 2022 évi működési 

költségek támogatása (papír, boríték, postaköltség, festékpatron stb.) így a 

szervezet 30 éves fennállásának alkalmából tervezett 2022. évi jubileumi 

megemlékezéshez.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 488/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 500.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 2022 évi működési 

költségek támogatása (papír, boríték, postaköltség, festékpatron stb.) így a 

szervezet 30 éves fennállásának alkalmából tervezett 2022. évi jubileumi 

megemlékezéshez.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 25. sorszám alatt szereplő Soroksári Nőegylet 

Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 450 000,-Forint támogatást, a 

Fidesz és a Civil Frakció 300 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és 

hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 
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támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 489/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 26. sorszám alatt szereplő Soroksári Súlyemelő és 

Szabadidősport Egyesület. Az Összefogás Soroksárért Frakció 450 000,-Forint 

támogatást, a Civil és a Fidesz Frakció 500 000,-Forint támogatást javasolt. 

Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely 

szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet 500.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksári 

tanulóknak  és felnőtteknek rendszeres sport és szabadidős programok, edzések 

biztosítása.  Gyógypedagógiai alapú motorikus és személyiség fejlesztés, 

önbizalom erősítés 6-12 éves tanulók számára 
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II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 490/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Súlyemelő és 

Szabadidősport Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet 500.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksári 

tanulóknak  és felnőtteknek rendszeres sport és szabadidős programok, 

edzések biztosítása.  Gyógypedagógiai alapú motorikus és személyiség 

fejlesztés, önbizalom erősítés 6-12 éves tanulók számára 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Következik a 27. sorszám alatt szereplő Szent Erzsébet a 

Szegényekért Alapítvány – Soroksári Karitász csoportja. Az Összefogás 

Soroksárért Frakció 550 000,-Forint támogatást, a Fidesz és a Civil Frakció 
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400 000,-Forint támogatást javasolt. Kérdések és hozzászólások hiányában 

szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítványt 400.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A Soroksári 

Karitász Csoport rászorulókat támogató 2022. évi programjainak megvalósítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 491/2021 (XI. 09.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért 

Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítványt 400.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A Soroksári 

Karitász Csoport rászorulókat támogató 2022. évi programjainak 

megvalósítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy számításai szerint a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság által javasolt maximum 12 000 000,-Forintos támogatási 

keretösszeget nem lépték túl. Természetesen megszavaztatja a határozati 

javaslatot, amennyiben a Testület ragaszkodik hozzá, de véleménye szerint 

okafogyottá vált a javaslat. Elmondja, hogy a támogatásokról szóló összes 

határozatról szavazniuk kell. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, melyek 

szerint:  

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Az intézményben tartózkodó 

családok- felnőttek részére közösségi programok, gyermekek részére 

fejlesztés biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Sztómás betegek segítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Cserkeszőlői kirándulás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Országjáró kirándulás szervezése, működési költségek fedezése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. 

Kerületi Területi Szervezetét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a 

következő célra használhat fel: XXIII. kerületi lakosságot érintő egészségügyi 

programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 



53 
 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 600.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár 

vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

500.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2022. évi nagytáborának 

támogatása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Sziget Vízisport Alapítványt 300.000,-  Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: A soroksári gyerekeknek a 

vízisportok megismertetése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Play+Stay gyermek (6-11 

éves korig) teniszverseny szervezés.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 
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a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: 

Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyeset és a Molnár-szigeti Sporthorgász 

Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 492/2021 (XI. 09.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Az intézményben tartózkodó 

családok- felnőttek részére közösségi programok, gyermekek részére 

fejlesztés biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 493/2021 (XI. 09.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Sztómás betegek segítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 494/2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Cserkeszőlői kirándulás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 495/2021 (XI. 09.) határozata a Független Nők Egyesülete a 

XXIII. Kerületért Egyesületet 2022. évi támogatásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Országjáró kirándulás szervezése, működési költségek fedezése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 496/2021 (XI. 09.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezete 2022. évi 

támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. 

Kerületi Területi Szervezetét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a 

következő célra használhat fel: XXIII. kerületi lakosságot érintő egészségügyi 

programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 497/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksár Millennium-telepi 

Kutyaiskola és Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2022. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 498/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 600.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár 

vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 499/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

500.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 
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A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2022. évi nagytáborának 

támogatása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 500/2021 (XI. 09.) határozata a Sziget Vízisport Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Sziget Vízisport Alapítványt 300.000,-  Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: A soroksári gyerekeknek a 

vízisportok megismertetése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 501/2021 (XI. 09.) határozata a Tenisztanoda Sportegyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Play+Stay gyermek (6-11 

éves korig) teniszverseny szervezés.  
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II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 502/2021 (XI. 09.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2022. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: 

Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyeset és a Molnár-szigeti Sporthorgász 

Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy mindösszesen 11 550 000,-Forint 

támogatásról döntött a Tisztelt Képviselő-testület, ez az összeg fog bekerülni a 

költségvetési rendeletbe. Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy két szervezetnél 

helyszíni ellenőrzést kell tartani a támogatási összegek felhasználásával 

kapcsolatban. Kéri a Testület tagjainak javaslatait, hogy melyik legyen az a két 

szervezet, ahol az elszámolás kapcsán helyszíni ellenőrzést tartsanak. Javasolja az 

Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét, valamint a Molnár-sziget 

Sporthorgász Egyesületet.  

Egyéb javaslat hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: 
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Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyeset és a Molnár-szigeti Sporthorgász 

Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 502/2021 (XI. 09.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2022. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: 

Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyeset és a Molnár-szigeti Sporthorgász 

Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

10. napirendi pont  Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi 

Bizottság elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig az 1. 

számú melléklet szerinti ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50 %-

os megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és jövőbeni 

módosítására. 

III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 500.000 Ft azaz ötszázezer forint összegig. 

Határidő: 2021. november 30., 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 503/2021. (XI. 09.) határozata a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig az 1. 

számú melléklet szerinti ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50 %-

os megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és jövőbeni 

módosítására. 

III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 500.000 Ft azaz ötszázezer forint összegig. 

Határidő: 2021. november 30., 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy ismer jó pár fogyatékkal élő gyermeket és Zimán 

András Ferenc Képviselő Úr is ismeri a környékükön élő egyik érintettet, 

természetesen nem fogja megnevezni. Az alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés óriási segítség a családoknak, ezért külön köszöni a Képviselő-testület 

hozzáállását. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárja. 
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11. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi 

felülvizsgálatára és áttekintésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadta 

az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatát. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatja az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi 

felülvizsgálatának elfogadását. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatának 

elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság 

elfogadásra javasolja az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi 

felülvizsgálatát, valamint megköszönte az abban foglaltakat. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a Képviselő-testület 

számára a határozati javaslat I. és III. pontjának elfogadását, azaz a felülvizsgálat 

elfogadását, illetve a közzétételről való gondoskodást. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslat I. és III. pontját, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Esélyegyenlőségi 

Program helyben szokásos módon történő közzétételéről és a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére történő megküldéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2021. 11. 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 504/2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi 

felülvizsgálatáról. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Esélyegyenlőségi 

Program helyben szokásos módon történő közzétételéről és a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére történő megküldéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2021. 11. 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói 

létszámának) megemelésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirenddel kapcsolatban. Kéri a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi 

Bizottság támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 29/2021. (IX. 14.) Önkormányzati rendelet megalkotásával létrehozott új 

területi védőnői körzet ellátása érdekében támogatja Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

álláshelyeinek számát 2021.december 1. napjától egy fő védőnői álláshellyel 

történő megemelését, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 40 főről 

41 főre. emelkedik. 
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II. felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további 

szükséges intézkedések megtétele céljából, 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete 

módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2021. november 15., a III. pont 

vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 505/2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményi álláshelyeinek megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 29/2021. (IX. 14.) Önkormányzati rendelet megalkotásával létrehozott új 

területi védőnői körzet ellátása érdekében támogatja Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

álláshelyeinek számát 2021.december 1. napjától egy fő védőnői álláshellyel 

történő megemelését, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 40 főről 

41 főre. emelkedik. 

II. felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további 

szükséges intézkedések megtétele céljából, 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete 

módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2021. november 15., a III. pont 

vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer 

működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 
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Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határozati 

javaslatban egy apró gépelési hiba történt. A határozati javaslat I. pontjában az 

„1+1 évre 2022. március 1. napjától” a helyes leírás, kéri ennek figyelembevételét. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a tájékoztatást. További kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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+1 évre - 2022. március 1. napjától - 2023. február 28. 

napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együtt nyilatkozatával 2024. február 

29. napjáig meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges Meghatalmazás 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet 

ellátására szóló háromoldalú feladatátadási szerződést a közbeszerzés 

eredménye alapján történő megkötésére. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület Polgármestert, hogy a 

döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának Polgármesterét. 

Határidő: a IV. pont esetében 2021.november 15., az I.-II. pontok esetében 2021. 

december 15., a III. pont esetében a feladat-átadási szerződés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 506/2021. (XI. 09.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

rendszer működtetésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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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+1 évre - 2022. március 1. napjától - 2023. február 28. 

napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együtt nyilatkozatával 2024. február 

29. napjáig meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges Meghatalmazás 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet 

ellátására szóló háromoldalú feladatátadási szerződést a közbeszerzés eredménye 

alapján történő megkötésére. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület Polgármestert, hogy a 

döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának Polgármesterét. 

Határidő: a IV. pont esetében 2021.november 15., az I.-II. pontok esetében 2021. 

december 15., a III. pont esetében a feladat-átadási szerződés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

14. napirendi pont  Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának 

elkészítésére (Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

javasolja KÉSZ módosításának elkészítését, illetve a fővárosi településrendezési 

eszközök módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder 

utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá 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, majd ezt követően 

III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

Határidő: 2022. április 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. kezdeményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

a fővárosi településrendezési eszközök módosítását. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a 

Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 507/2021. (XI. 09.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder 

utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá 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, majd ezt követően 
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III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

Határidő: 2022. április 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 508/2021. (XI. 09.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása 

érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. kezdeményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

a fővárosi településrendezési eszközök módosítását. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a 

Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti 

ingatlanok beépítésével összefüggő építési szabályok 

módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatja az előterjesztésben szereplő 60% terepszint alatti beépítés lehetőségét, 

tehát a földalatti garázsok építését. A Bizottság az épületekben a 

lakásszámváltoztatást nem javasolja. 

 

Bese Ferenc: Ritter Ottó Képviselő Úrtól kérdezi, hogy a határozati javaslat I. 

pontjából a „továbbá épületenként 50 lakás kialakítására legyen lehetőség” 

szövegrész kerüljön ki? 
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Ritter Ottó: „Igen” 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

módosított határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó beépítési előírások megváltoztatását annak érdekében, hogy a 

legnagyobb beépítettség terepszint alatt 60 %-ra változzon. 

II. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan azzal a 

feltétellel, ha a kérelmező a KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján átvállalja és 

viseli. 

III. megteszi a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően, továbbá 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 lefolytatja, majd 

ezt követően 

IV. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé 

terjeszti. 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 509/2021. (XI. 09.) határozata az 195325/9, 195325/11, 195325/13 

hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó beépítési előírások megváltoztatását annak érdekében, hogy a 

legnagyobb beépítettség terepszint alatt 60 %-ra változzon. 

II. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan azzal a 

feltétellel, ha a kérelmező a KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján átvállalja és 

viseli. 

III. megteszi a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően, továbbá a 

kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési 
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koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást lefolytatja, majd 

ezt követően 

IV. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé 

terjeszti. 

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Érdekesnek tartja a szavazás eredményét. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy Polgármester Úr a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság javaslatáról kérdezte. Jómaga egyáltalán nem ért 

egyet az egész beépítéssel, mert Újtelep így is el van lehetetlenülve. 

 

Bese Ferenc: „Világos, megértettem Képviselő Úr, köszönöm szépen.” 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

16. napirendi pont  Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) 

sz. alatti kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) 

meghozatalára 

 Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Tóth Tamás Osztályvezető Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

Tóth Tamás: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés „B” 

változatát támogatja, azaz a kutyafuttatót a jelen helyén tartsa meg, azon 

változtatást ne kívánjon eszközölni a Képviselő-testület.  

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság a 

Képviselő-testületre bízta a döntést. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az előterjesztés kiküldése után több e-mail is 

érkezett, amelyben jelezték a kutyafuttatót használók, hogy szeretnék, ha maradna 

olyan formában, ahogy jelenleg van. Jelentős igényt biztosít és elősegíti a kutyák 

szabad mozgását, mivel közterületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni.  

 



72 
 

Bányai Amir Attila: Megerősíti, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottságban a kutyafuttató változatlan fennmaradását szavazták meg, bár 

kerestek más lehetőséget is. Sajnos jelenleg nincs másik telek, ahova áthelyezésre 

kerülhetne. Azonban megállapodtak abban, hogy felkérik a Képviselő-testületet 

vagy a Polgármester Urat, hogy támogassa a zajvédőfal megépítésének a 

lehetőségét, amivel az ott lakó hölgy nyugalmát tudják biztosítani. 

 

Geiger Ferenc: Szintén megerősíti, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

arról döntött, hogy nem támogatja a kutyafuttató áthelyezését. Mindamellett 

felkérik a Polgármester Urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét hogyan 

lehetne az autókereskedő felé is olyan zárt kerítést, vagy zárt elválasztósávot 

kialakítani, ami nem zavarja a vállalkozását. Illetve a Hrivnák Pál utca felé, az 

ottani telekhatárt hozzák beljebb négy-öt méterrel és oda is egy olyan kerítést 

kellene telepíteni, hogy a kutyák ne tudjanak találkozni. A fent említett 

lehetőségeket kellene megvizsgálni. 

 

Bese Ferenc: A helyszíni bejárás során a mind a két panaszossal találkoztak és az 

utcasaroknál élő hölgy és az autókereskedést üzemeltető úr is elmondta panaszát. 

Abban nagyjából egyetértés volt kettejük között, hogy nagyon sok 

kutyatulajdonos jár oda. Elmondja, hogy megközelítőleg harminc aláírás gyűlt 

össze, annak érdekében, hogy a kutyafuttató maradjon ott, ahol van. Az 

adatvédelmi szabályok betartása miatt nem adja közre az adatokat, de a 

Hivatalban elérhető. Azt kell megvizsgálniuk, hogy milyen intézkedéseket tudnak 

tenni, annak érdekében, hogy az ott élők panaszát csökkentsék. Több lehetőség is 

felmerült a Bizottságban, ahogy Geiger Ferenc Képviselő Úr is említette. 

Egyrészt, valamilyen szilárd kerítés megépítése vagy a telekhatárig, a Maros 

utcától a Hrivnák Pál utca irányába a kutyafuttató kerítését négy-öt méterrel 

beljebb hozni és akkor már a kutyák az említett telken, illetve a kutyafuttatóban 

nem találkoznak egymással. Egyet tud érteni a zárt kerítés lehetőségének 

megvizsgálásával is, de mint volt kutyatulajdonos szkeptikus ezzel a módozattal 

kapcsolatban, mert nincs az a zárt kerítés, amin keresztül egy kutya ne érezné a 

másik kutyát. 

 

Bányai Amir Attila: A hölgy jelezte neki, hogy az a gond, amikor hajnalban 

mennek a kutyatulajdonosok a kutyafuttatóba. A kutyafuttatóba vitt kutyák 

ugatására a saját kutyái is elkezdenek ugatni, amivel gyakorlatilag felverik őt. 

Nem tudja, hogy a zajvédőfal vagy a kutyafuttató lerövidítése segít -e a probléma 

megoldásában, de legalább egy jelzés, hogy igyekeznek csökkenteni ennek a 

„kitettségét”. 

 

Bese Ferenc: A hajnal az… Tóth Tamás Osztályvezető Úrtól kérdezi, hogy 8 

órakor nyitják ki a kutyafuttatót? 
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Tóth Tamás: Válaszában elmondja, hogy 7. 45 órakor nyitják a kutyafuttatót. 

 

Bese Ferenc: Tehát 7.45 órakor nyitják a kutyafuttatót. 

 

Bányai Amir Attila: „Télen-nyáron?” Jelzi, hogy korábban 7.00 órakor 

nyitották. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy nem tudja, korábban mikor nyitották ki a 

kutyafuttató, de jelenleg 7.45 órakor. Osztályvezető Úrtól kérdezi, hogy este hány 

órakor zárják. 

 

Tóth Tamás: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a téli időszakban 18.00 

órakor, a nyári időszakban este 20.00 órakor zárják a kutyafuttatót. 

 

Bese Ferenc: Egyetért azzal, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket. Úgy gondolja, 

hogy első ütemben próbálják meg beljebb vinni a kutyafuttató kerítését, így a 

kutyák nem találkoznak egymással. Amennyiben ez kevésnek bizonyulna, meg 

lehet vizsgálni a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságon felvetett szilárd kerítés 

vagy zajvédőfal építésének a lehetőségét. 

 

Tüskés Józsefné: Nem tudja támogatni a felvetetteket, mert a kertes házaknál 

fennáll a lehetősége, hogy hajnalban, amikor elindulnak az emberek dolgozni a 

kutyák felverik a környéken lakókat. Ezek után jön a játszótér probléma és 

mindenféle kivetnivaló. Úgy gondolja, hogy a panaszosnak is tennie kellene 

valamit. 

 

Bese Ferenc: Úgy látja, hogy konszenzusos döntést most nem fognak hozni. A 

kétféle javaslatot szétválasztaná. Nevezetesen úgy, hogy az egyik módosító 

határozati javaslat szerint a kutyafuttató kerítését a Maros utca felől a Hrivnák Pál 

utca felé, a telekhatárra kb. négy-öt méterrel helyezzék át. Vélhetően ez nem is 

lenne hatalmas költség, így gyakorlatilag a kutyák „szemtől-szembe” nem 

találkozhatnak egymással. A másik része a határozati javaslatnak az, hogy 

zajvédőfallal vagy más egyéb megoldással próbálják megerősíteni a kerítést. A 

lefolytatott tárgyalás alapján azt látja, hogy a Képviselő-testület konszenzusos 

döntés alapján nem támogatja a kutyafuttató áthelyezését, mert senki nem javította 

ki, hogy nem a határozati javaslat „B” változatát, hanem a „C” változatát szeretné 

megszavazni.  

 

Kisné Stark Viola: Jelzi, hogy nem a Hrivnák Pál utca felé, hanem a Köves út 

felé. 

 

Bese Ferenc: Bocsánatot kér, igaza van Osztályvezető Asszonynak, nem a 

Hrivnák Pál utca felé, hanem a Köves út felé. 
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Egyéb javaslat hiányában a Bizottság ülésén elhangzott módosító javaslatokat 

külön-külön teszi fel szavazásra. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely 

szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttató Maros 

utca felőli kerítése a Kövest út felé kerüljön – megközelítőleg 4 – 5 méter – 

áthelyezésre, úgy, hogy a telekhatárra merőlegesen legyen a kerítés felállítva, 

hogy a kutyák ne találkozzanak egymással.  

II. felkéri a polgármestert a kerítés áthelyezése érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 510/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII., Köves út 198. 

szám alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatóval kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttató Maros 

utca felőli kerítése a Kövest út felé kerüljön – megközelítőleg 4 – 5 méter – 

áthelyezésre, úgy, hogy a telekhatárra merőlegesen legyen a kerítés felállítva, 

hogy a kutyák ne találkozzanak egymással.  

II. felkéri a polgármestert a kerítés áthelyezése érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Köszöni a szavazást és jelzi, hogy a határozati javaslat alapján lépni 

fog a Hivatal. Elmondja, hogy következő javaslatként hangzott el a Bizottság 

részéről… 

 

Egresi Antal: Jelzi, hogy véleménye szerint már nincs miről szavazni. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bányai Amir Attila 

Képviselő Úr is feltett egy módosító javaslatot és a Bizottság is feltett egy 

módosító javaslatot, a kettő nem ütközik egymással. Az előbbiekben arról 

szavaztak, hogy a kutyafuttató kerítését helyezzék arrébb négy-öt méterrel. 

Azonban a zajvédőfalról még nem döntöttek, például az autókereskedés irányában 

és ez a javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságon is elhangzott. 
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Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is javasolta, 

hogy vizsgálják meg a zajvédőfal lehetőségét is. 

 

Bese Ferenc: Orbán Gyöngyi Képviselő Asszonynak megadja a szót ügyrendi 

javaslat okán. 

 

Orbán Gyöngyi (ügyrendi): Tisztázni szeretné a határozati javaslat 

megfogalmazását. Kéri, hogy a javaslat úgy szóljon, miszerint a Hivatal vizsgálja 

meg a zajvédőfal megépítésének lehetőségét, mert mindenki tudja, hogy milyen 

nagy költséget jelentene. Tehát vizsgálja meg a Hivatal a lehetőségeket és utána 

a Képviselő-testület visszatérhet a téma megtárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy már az előbbiekben is jelezte, szkeptikus a 

kerítéssel kapcsolatban, mert véleménye szerint nincs olyan fal, amelyik mellett 

a kutya ne érezné a másik kutyát a túloldalon. Azonban módosító javaslat lévén 

fel kell tennie szavazásra.  

További kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a módosító 

határozati javaslatot, mely szerint:  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg 

annak a lehetőségét, hogy zártrendszerű zajvédő fal kerüljön kiépítésre, 

megépítésre a kutyafuttató hátsó kerítésének teljes vertikumában.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

4 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 511/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII., Köves út 198. 

szám alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatóval kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg 

annak a lehetőségét, hogy zártrendszerű zajvédő fal kerüljön kiépítésre, 

megépítésre a kutyafuttató hátsó kerítésének teljes vertikumában.”  

 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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17. napirendi pont  Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. 

kerület Köves út 136. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

tulajdonát képező 196165 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.  

II. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát 2022. február 28. napjáig tartja fenn. 

III. Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az I. pontnak, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására.   

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 512/2021. (XI. 09.) határozata a 196165 helyrajzi számú, 

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

ingatlan értékesítéséről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

tulajdonát képező 196165 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.  

II. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát 2022. február 28. napjáig tartja fenn. 

III. Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az I. pontnak, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására.   

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

18. napirendi pont  Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 

hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú 

ingatlant 2021. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni 

(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2021. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 

Határidő: 2021. december 09. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 513/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 

helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal 

kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú 

ingatlant 2021. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni 

(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2021. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 

Határidő: 2021. december 09. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

19. napirendi pont  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nem 

javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 3 

igen és 3 tartózkodás mellett nem javasolja az előterjesztés elfogadását. 
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Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést és elfogadta a módosításokat. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta az 

előterjesztést. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta az 1-től 8-ig tartó 

határozati javaslatok elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Pénzügyi Bizottság javasolta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy nem akar kitérni arra, hogy a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság ülésén mi volt a vita, mert nincs 

jelentősége. Véleménye szerint a határozati javaslatokat összességében el lehet 

fogadni. Jómaga azért tartózkodott a Bizottsági ülésen és fog tartózkodni itt a 

Képviselő-testületi ülésen is, mert a határozati javaslatok között van három pont, 

ami számára nem elfogadható. Nevezetesen a felügyelőbizottságok tagjainak 

kinevezésénél formai probléma adódott és emiatt módosítani kell az időpontokat. 

Tekintettel arra, hogy már a felügyelőbizottságok megválasztásánál is nemmel 

szavazott, teljesen más okok miatt, ebből következően számára ez nem 

elfogadható. A többi határozati javaslatot általánosságban el tudja fogadni. 

 

Bese Ferenc: A Képviselő-testület tagjaitól kérdezi, hogy a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság által javasolt 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. határozati javaslatokat felteheti 

-e egyben szavazásra. Természetesen külön-külön határozatok fognak születni. 

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

162/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 

 

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

168/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”  

 

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

169/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.”  
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 331/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Mária” szövegre módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 332/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2021.(VII.06.) határozatában az 

(anyja neve)” szövegrészt „(anyja neve)” szövegre módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 338/2021.(VII.06.) határozatát (a 

továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:  

I. a Határozat a következő I/A ponttal egészül ki: 

„I/A. A Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

13.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:  

13.1 Név: Dragoner Attila” 

II. a Határozat I. pontjában  

a) a „Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi 

Zsuzsanna Mária” szövegre módosítja. 

b) a „Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja. 

III. Határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja. 

IV. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát. 

V. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksár 

Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 

mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 339/2021.(VII.06.) határozatát a következő I/A. ponttal egészíti ki: 

„I./ A. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító    

Okiratának 11.1 és 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 
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Név: Kincses Péter József” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

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

Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

IV. a 339/2021.(VII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. 

napjára módosítja.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 514/2021. (XI.9) határozata a 162/2021. (IV.13.) helyi támogatás 

megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

162/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 515/2021. (XI. 09.) határozata a 168/2021. (IV.13.) helyi 

támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

168/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 516/2021. (XI. 09.) határozata a 169/2021. (IV.13.) helyi 

támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

169/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 517/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - 

megválasztásáról szóló 331/2021. (VII.06.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 331/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Mária” szövegre módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 518/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló 

332/2021. (VII.06.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 332/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 519/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – 

egyben tagjának - megválasztásáról szóló 334/2021. (VII.06.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2021.(VII.06.) határozatában az (anyja 

neve)” szövegrészt „(anyja neve)” szövegre módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 520/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 338/2021. 

(VII.06.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 338/2021.(VII.06.) határozatát (a 

továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:  

I. a Határozat a következő I/A ponttal egészül ki: 

„I/A. A Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

13.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:  

13.1 Név: Dragoner Attila” 

II. a Határozat I. pontjában  

a) a „Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi 

Zsuzsanna Mária” szövegre módosítja. 

b) a „Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja. 

III. Határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja. 

IV. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát. 

V. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksár 

Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 

mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 521/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

szóló 339/2021. (VII.06.) határozat módosításáról  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 339/2021.(VII.06.) határozatát a következő I/A. ponttal egészíti ki: 

„I./ A. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító    

Okiratának 11.1 és 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Kincses Péter József” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

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

Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

IV. a 339/2021.(VII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. 

napjára módosítja. 

  

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

20. napirendi pont  Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V. 4. pontjában 

foglaltak 2021. évi teljesüléséről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadta 

az előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 

2021. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében 

nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak 

megfelelően (Helytörténeti Gyűjteményként) működtette és működteti 2021. 

évben is, az ingatlant 2021. évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött 

és nem köt olyan megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen 

olyan tranzakciót, melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az 

Önkormányzat tulajdonából 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2021. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 522/2021. (XI. 09.) határozata az „állami vagyonba tartozó 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés 

(Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 

2021. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében 

nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak 

megfelelően (Helytörténeti Gyűjteményként) működtette és működteti 2021. 

évben is, az ingatlant 2021. évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött 

és nem köt olyan megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen 

olyan tranzakciót, melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az 

Önkormányzat tulajdonából 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2021. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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21. napirendi pont  A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló 

éves főépítészi tájékoztató 

 Előterjesztő: Tóth András főépítész 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a Képviselő-testület is tudomásul vette a tájékoztatót és 

Főépítész Úrnak megköszönik a munkáját, ezzel a napirendi pontot lezárja. 

Zárt ülést rendel el. 

 

 

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 

 

 

N Y Í L T  Ü L É S 

 

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

való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a terembe.  

 

 

25. napirendi pont  Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, 

bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó 

ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első 

napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 

(SZMSZ szerinti állandó napirendi pont) 

 Előterjesztő: képviselők 

 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Ritter Ottó Képviselő Úr 

írásában fordult hozzá. 
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Ritter Ottó: Elmondja, hogy írásbeli kérdést nyújtott be Polgármester Úr felé, 

amit a Képviselő-testület előtt szeretne felolvasni, reméli belefér az időkeretbe. 

„Hivatkozva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 32. § 

alapján az alábbi kérdéssel fordulok Polgármester Úrhoz. Tudatos csúsztatások, 

ismerethiány vagy homokszem az Önkormányzat protokollrendszerében. 

Kérdésem előzményei, indokai: Soroksár lakóinak egy része, de magamnak is 

feltűnt az utóbbi időben, különösen az elmúlt egy évben, hogy az önkormányzati 

rendezvényeken a protokoll felsorolásoknál Országgyűlési Képviselő címmel 

mutatják be Varga Szimeon Urat a parlament Bolgár Nemzetiségi Szószólóját. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselők jogállását is tartalmazó Országgyűlésről szóló 

2012. évi XXXVI. törvény egyértelműen kimondja, hogy a szószóló nem 

országgyűlési képviselő, értetlenséget eredményez, hogy a soroksári protokollban 

ezt nem veszik figyelembe. Különösen feltűnő volt ez a jelenség, most október 

23-án, koszorúzás alkalmából, ahol a bemutatás és a koszorúzási sorrendben a 

Szószólót a megválasztott Országgyűlési Képviselő elé helyezték. A 

megválasztott Országgyűlési Képviselő soroksári irodájának vezetőjeként 

ugyancsak feltűnt számomra, hogy hosszú idő óta az önkormányzati 

rendezvények túlnyomó többségére a Hivatal nem küld meghívót a kerület 

megválasztott Országgyűlési Képviselőjének. Mi erre a magyarázat? Az 

önkormányzati rendezvényeken az Alpolgármesterek bemutatásakor, minden 

esetben a külsős Alpolgármestert mutatják be elsőként, pedig van a Testület tagjai 

között választott belső Alpolgármester is. Ha ezt az utóbbit vagy az abc sorrendet 

vagy a kort vesszük figyelembe, akkor is - véleményem szerint - ennek fordítva 

kellene történnie. Szintén feltűnő volt a koszorúzási sorrendben a Nemzetiségi 

Önkormányzatok Képviselői az egyes intézmények képviselői után helyezhették 

el a megemlékezés virágait. Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatok, 

mint választott testületek a protokoll listán közvetlenül a testületi frakciók után 

kellene, hogy következzenek. Fentiekre való tekintettel várom megtisztelő 

válaszát: tudatos csúsztatások, ismerethiány vagy homokszem az Önkormányzati 

protokollrendszerben kérdésemre. Köszönöm!” 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy utána kell néznie a kérdésnek és mivel ma reggel kapta 

meg Képviselő Úr írásos kérdését, még nem volt idő rá. Természetesen írásban 

válaszolni fognak a kérdésre. Tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy ha véletlenül 

nem küldtek volna meghívót valamikor a megválasztott Országgyűlési Képviselő 

Úrnak, az biztos, hogy nem szándékos volt, hanem véletlen lehetet. De nem biztos 

benne, hogy így történ, amint utána néznek írásban fognak válaszolni Képviselő 

Úr kérdéseire. 

 

Ritter Ottó: Megköszöni Polgármester Úr válaszát. Jelzi, hogy mint az 

Országgyűlési Képviselő irodavezetőjeként említi a történteket. Az elmúlt 

ciklusban a képviselői irodai e-mailre jöttek folyamatosan a meghívók. 

Természetesen érdeklődött Képviselő Úrtól is, de se a saját címére, se más címre 
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nem érkeznek meghívók és ez durván egy éve folyamatosan így megy. Többek 

között az október 23-ai megemlékezésre sem, de nyáron volt ennél zavaróbb eset 

is. A lényeg az, hogy nem kap meghívót általában. 

 

Bese Ferenc: Ígéretet tesz Képviselő Úrnak, hogy utána néz a kérdésnek. Egyéb 

kérdés és felvetés hiányában, ezt a napirendi pontot lezárja és felkéri dr. Szabó 

Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: A Képviselő-testületi ülést lezárja. Megköszöni a munkát, továbbá 

mindenkinek jó egészséget kíván.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor  

   polgármester         jegyző 
 


