
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. január 20. (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri 

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

nyílt üléséről 

 

 

Jelen vannak: Bese Ferenc, Bányai Amir Attila, Bereczki Miklós, 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 aljegyző 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

vendégeket, a megjelent kollégákat és az érdeklődőket egyaránt. Megnyitja a 

Képviselő-testület rendes ülését és felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy 

tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. A 

kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tesz javaslatokat.  

Sürgősséggel, első napirendi pontként javasolja tárgyalni a „Javaslat a Kacifántos 

Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 

503/2021 (XI.09.) határozatának módosítására” című sürgősségi indítványt. A 

sürgősség indoka, hogy nagyon későn kapták meg az alapítványi fenntartói 

döntést, ezért nem tudták kiküldeni az eredeti képviselő-testületi anyaggal együtt. 

A Meghívóban szereplő 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a Budapest – Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban” 

című előterjesztéssel kapcsolatban vendéget vártak, aki már itt van, ezért 

javasolja, hogy 09.30 órakor tárgyalják ezt a napirendi pontot. A Meghívóban 

szereplő 9. napirendi pont címében elírás történt, ezért kéri a Képviselő-testület 

tagjait, hogy vegyék figyelembe, hogy az előterjesztés a 2022. évi 

forrásmegosztás véleményezéséről szól. Ezzel kapcsolatban nem szükséges 

határozatot hoznia a Képviselő-testületnek, de kéri, hogy így vegyék figyelembe 

a napirendi pont címét. A Meghívóban szereplő 17. napirendi pont a „Javaslat a 
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2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére” című előterjesztéssel kapcsolatban szintén meghívott vendég 

van jelen, ezért 10.00 órára javasolja a megtárgyalását. Végül a Meghívóban 

szereplő 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás 

megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése 

érdekében” című előterjesztést a kiküldött anyagnak megfelelően zárt ülés 

keretében javasolja megtárgyalni. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egyben teszi fel szavazásra az egyszerű 

szótöbbséget igénylő határozatot, melyben sürgősségi napirendi pontként 

felveszik a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási 

szerződés megkötéséről szóló 503/2021 (XI.09.) határozatának módosítására” 

című előterjesztést, illetve a javaslatot, mely szerint a Meghívóban szereplő 5. 

napirendi pontot 09.30 órakor, valamint a 17. napirendi pontot 10.00 órakor 

tárgyalják. Külön teszi fel szavazásra a minősített szótöbbséget igénylő határozati 

javaslatot, mely szerint a Meghívóban szereplő 22. napirendi pontot zárt ülés 

keretében tárgyalja a Képviselő-testület. 

Szavazásra teszi fel a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi 

pontjainak módosításáról szóló egyszerű szótöbbséget igénylő javaslatokat, 

melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) 

határozatának módosítására” című napirendi pontot.” 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban” 

című napirendi pontot 9.30 órakor  

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 2022/23-as tanévre 

vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére” című napirendi 

pontot 10.00 órakor tárgyalja.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 1/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  
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úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) 

határozatának módosítására” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban” 

című napirendi pontot 9.30 órakor  

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 2022/23-as tanévre 

vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére” című napirendi 

pontot 10.00 órakor tárgyalja.  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjainak módosításáról szóló, minősített szótöbbséget igénylő 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 22. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására 

ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében” c. 

napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 3/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 22. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására 

ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében” c. 

napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 
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1.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

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

3.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására 

4.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Hősök terei új 

intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) 

5.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 

6.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban 

7.) Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására 

8.) Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi 

juttatásának megállapítására 

9.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására  

10.) Javaslat a 2022. évi forrásmegosztás véleményezésére 

11.) Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos kiadások támogatására 

12.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-

vel történő megállapodások megkötésére 

13.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére 

14.) Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

15.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

16.) Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapítására 

17.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

2022. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2022. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására 

18.) Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére 

19.) Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos 

utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(187239/1), (187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról 

szóló döntés meghozatalára 

20.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
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21.) Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről 

22.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

23.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében (Zárt ülés)  

24.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

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

3.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására 

4.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Hősök terei új 

intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) 

5.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 

6.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban 

7.) Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására 

8.) Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi 

juttatásának megállapítására 

9.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására  

10.) Javaslat a 2022. évi forrásmegosztás véleményezésére 

11.) Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos kiadások támogatására 

12.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-

vel történő megállapodások megkötésére 

13.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére 



6 
 

14.) Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

15.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

16.) Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapítására 

17.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

2022. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2022. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására 

18.) Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére 

19.) Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos 

utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(187239/1), (187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról 

szóló döntés meghozatalára 

20.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

21.) Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről 

22.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

23.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében (Zárt ülés)  

24.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 

 

 

1. napirendi pont  Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 

503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. 

Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

503/2021. (XI.09.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja 
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„III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint összegig.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2022. (I. 20.) határozata a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI. 09.) 

határozatának módosítására 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

503/2021. (XI.09.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja 

„III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint összegig.” 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

2. 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. 

 

Orbán Gyöngyi: 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. 
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Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

3. napirendi pont  Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy kiosztásra került egy javított rendelet-tervezetet és kéri 

a Képviselő-testület tagjait, hogy a szavazáskor azt vegyék figyelembe. 

Dr. Szabó Tibor Jegyző Urat kérdezik, hogy van -e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, ahogy Polgármester Úr is említette, a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság ülésén, elnök úr által javasoltak alapján kijavították azokat az 

elírásokat, amelyek felfedezésre kerültek, illetve jómaga is felfedezett egyet. 

Továbbá az előterjesztés szöveges részében szerepel egy 2018. évi EMMI-

rendelet, amellyel kapcsolatban a Bizottsági ülésen feltett kérdésre azt a választ 

adta, hogy az EMMI-rendelet módosítása miatt kerül a Képviselő-testület elé az 

előterjesztés. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy tévedett. Elmondja, 

hogy a 2018-as EMMI-rendelet megalkotását követően az önkormányzatok nagy 

többsége felülvizsgálta a közművelődési rendeleteit. A soroksári 

Önkormányzatnál a felülvizsgálat nem történt meg, aminek az okát nem tudják. 

Az előterjesztést készítő aljegyző kisasszony és jómaga sem dolgozott még ekkor 

az Önkormányzatnál. Jómaga csak 2019-ben, aljegyző kisasszony 2020-ban, az 

előterjesztést készítő kolléga 2021-ben került az Önkormányzathoz. Ezt a 

problémát a felülvizsgálat során fedezték fel, ezért került most a Képviselő-

testület elé. A Bizottsági ülésen Elnök Úr jelezte, hogy a Képviselő-testületi 

ülésen való módosító javaslatok esetleg kellemetlenséget okozhatnak. 

Határozottan jelzi, hogy szó sincs erről, azonban a bizottsági üléseken időkorlát 

nélkül előterjeszthetőek azok az információk, amelyek rendelkezésre állnak a 

tisztelt Testület tagjainak. Ezért kéri és biztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 

akár a Bizottsági ülésen, akár azt megelőzően, ha tudomásukra jut bármely 

testületi anyaggal kapcsolatban elírás, elütés, azt jelezzék, ezzel is segítve a 

munkájukat. 

 

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

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta a rendelet megalkotását. 
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dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta az új rendelet 

megalkotását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló -kiosztott, javított 

- önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2022. 

(I. 20.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

rendelet módosítására (Hősök terei új intézményközpont, 

Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása 
 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 

támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról 

szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (I. 

20.) önkormányzati rendeletet.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

5. napirendi pont  Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 

módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai 

véleményezési eljárások lezárására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése. 

 

Tóth András: Elmondja, hogy az előterjesztés leadott anyagához képest idő 

közben a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási Főosztálytól is beérkezett a kifogást nem emelő vélemény, 

így a kiosztott anyagban a második táblázatból előre került az első táblázatba ez 

a szerv. Jelzi, hogy ez a véglegesnek mondható melléklete a határozati 

javaslatnak, ennek figyelembevételével kéri annak elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság a 

partnerségi véleményezési eljárások lezárásáról szóló valamennyi határozati 

javaslatot elfogadta. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat – Burger King gyorsétterem 

kialakítása érdekében történő - módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény 

nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a döntés dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület  

I. úgy dönt, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása érdekében történő 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező –válaszok szerint elfogadja.  

II. felkéri a polgármestert, hogy a szakmai véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos 

döntések dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása 

érdekében történő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát küldje 

meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat – Burger King gyorsétterem 

kialakítása érdekében történő - módosításával kapcsolatban partnerségi 

vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a döntés dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 7/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatban beérkezett szakmai vélemények elbírálásával kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület  

I. úgy dönt, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása érdekében történő 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező –válaszok szerint elfogadja.  
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II. felkéri a polgármestert, hogy a szakmai véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos 

döntések dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása 

érdekében történő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát küldje 

meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

6. napirendi pont  Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - 

Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Üdvözli a Budapest Fejlesztési Központ részéről megjelent 

kolléganőt. 

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 7 

igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy technikai észrevétele van. Az előző nap 

folyamán fedezte fel, hogy a határozati javaslat érdemi szövegében elírás történt, 

mely szerint a határidő megjelölésében és a határozat számában is a 2021. év 

szerepel. Kéri, hogy módosítsák 2022-re. 

 

Bese Ferenc: Dr. Staudt Csaba Képviselő Úrnak megköszöni az észrevételt és 

elmondja, hogy jómaga is bejelentette volna az elírást. Jelzi, hogy sajnos lesz még 

hasonló elírás a testületi ülés folyamán és egyben tájékoztatja a Képviselő-testület 

tagjait, hogy értelem szerint a határozati javaslat határideje 2022. január 21-éről 

szól. 
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Tóth András: Jelzi, hogy Hernesz Csilla a Budapest Fejlesztési Központ részéről 

hozzászólási lehetőséget kér. 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy határoz, hogy  

„Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban" c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot 

biztosít Hernesz Csilla – a Budapest Fejlesztési Központ vasútfejlesztési 

projektmenedzsere – részére.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 8/2022. (I. 20.) határozata Hernesz Csilla részére hozzászólási 

jog biztosításáról  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy  

„Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban" c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot 

biztosít Hernesz Csilla – a Budapest Fejlesztési Központ vasútfejlesztési 

projektmenedzsere – részére.  

 

Bese Ferenc: Megadja a szót Hernesz Csilla részére. 

 

Hernesz Csilla: Bemutatkozásában elmondja, hogy a Budapest Fejlesztési 

Központ vasútfejlesztési projekt menedzsere és megköszöni a hozzászólás 

lehetőségét. Az előterjesztéshez kapcsolódóan annyit szeretne hozzátenni, hogy a 

tervezés ezen fázisában a BFK még nem tudja teljes mértékben támogatni a 

benzinkút kiépítését, ahogy azt az Önkormányzat kérte. Kéri, hogy minél előbb 

jöjjön létre egy egyeztetés a tervező bevonásával, a szintén érintett XVIII. kerületi 

Önkormányzattal, a Budapest Fejlesztési Központtal és a soroksári 

Önkormányzattal, amelyben pontosíthatóak ezek a kérdések. „A tervező törekszik 

arra, hogy az érintett fejlesztési terület lehetőség szerint ne kerüljön a tervezés alá 

vagy ne érintsük, szükség esetén a legkisebb mértékben érintsük.” Ezeknek a 

kérdéseknek a pontosításához szükség van például a XVIII. kerület bevonására, 

mert érintettek ebben a fejlesztésben, ebben a csomópontban és érinti a 

közlekedési területeit és a lakóterületeit.  

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy az Önkormányzat készen áll az egyeztetésre és 

kéri, hogy a BFK szervezze meg ennek a lehetőségét. Úgy gondolja, hogy nekik, 

mint a soroksári Képviselő-testületnek elsősorban Soroksár érdekeit kell előtérbe 

helyezniük, ezért azt javasolja, hogy mindenféleképpen az előterjesztésben 
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megfogalmazott kritériumokkal fogadják el a határozati javaslatot. Amennyiben 

változás történik, a kérdést vissza fogják hozni a Képviselő-testület elé. 

Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest - Lajosmizse vasútvonal Szálfa utcai csomópontjának külön szintű 

átépítését abban az esetben támogatja, ha az átépítés következtében továbbra is 

megmaradnak a meglévő közlekedési kapcsolatok és a Nagykőrösi út és a vasút 

között található Gksz-1-XXIII-1/2 jelű üzemanyagtöltő állomás, valamint ahhoz 

tartozó kiegészítő funkciójú létesítmények elhelyezésére szolgáló terület 

beépíthetősége sem csökken.  

II. végleges döntését a külön szintű csomóponti kialakítást bemutató tervek 

ismeretében hozza meg.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Budapest Fejlesztési Központot a 

Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2022. január 21.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 9/2022. (I. 20.) határozata a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

Szálfa utcai csomópontjának külön szintű átépítésével kapcsolatos 

döntéséről   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest - Lajosmizse vasútvonal Szálfa utcai csomópontjának külön szintű 

átépítését abban az esetben támogatja, ha az átépítés következtében továbbra is 

megmaradnak a meglévő közlekedési kapcsolatok és a Nagykőrösi út és a vasút 

között található Gksz-1-XXIII-1/2 jelű üzemanyagtöltő állomás, valamint ahhoz 

tartozó kiegészítő funkciójú létesítmények elhelyezésére szolgáló terület 

beépíthetősége sem csökken.  

II. végleges döntését a külön szintű csomóponti kialakítást bemutató tervek 

ismeretében hozza meg.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Budapest Fejlesztési Központot a 

Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2022. január 21.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Hernesz Csilla kolléganőnek ismét elmondja, hogy az 

Önkormányzat természetesen rendelkezésre áll és kéri, hogy a BFK a szükséges 
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egyeztetéseket szervezze meg, amin a kollégákkal részt fognak venni. Ezt a 

napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek 

illetményeinek és költségtérítéseinek megállapítására 
 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Urat kéri, hogy mondja el kiegészítését. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi Bizottság 

ülésén jelezte, hogy az eredetileg kiküldött anyag egy munkaanyag volt. Abban a 

munkaanyagban Sinkovics Krisztián Ádám Alpolgármester Úr nyelvvizsgája, bár 

a szöveges részben szerepelt, de a határozati javaslatban nem, ez kijavításra került 

és ki lett küldve a Képviselő-testület tagjainak. Idő közben Bese Ferenc 

Polgármester Úr is bemutatta az angol szóbeli nyelvvizsgáját is. Ennek okán a 

határozati javaslat vonatkozásában Bese Ferenc Polgármester Úr esetében az 

idegen-nyelvtudási pótlék összege az angol és német középfokú szóbeli és írásbeli 

nyelvvizsgák alapján 46 380,-Ft. A törvényben meghatározott 1 300 000,-

Forinthoz képest az 1. határozati javaslat I. pontjába az 1 346 380,- Forint összegű 

javadalmazás kerül, ezt kéri figyelembe venni. Fuchs Gyula Alpolgármester Úr 

esetében a határozati javaslat változatlan. Sinkovics Krisztián Ádám 

Alpolgármester Úr esetében pedig a módosított anyagban szereplők szerint kéri 

figyelembe venni a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatokat. 

 

Bese Ferenc: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Fuchs Gyula: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja 

ki a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert és Fuchs Gyula 

Pál alpolgármestert.”  
Kéri, hogy aki nem kívánja kizárni a szavazásból a Polgármestert és Fuchs Gyula 

Alpolgármester Urat, az „igen”-nel szavazzon. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, azaz Bese Ferenc Polgármestert és 

Fuchs Gyula Pál Alpolgármestert nem zárta ki a szavazásból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 10/2022. (I. 20.) határozata Bese Ferenc polgármester és Fuchs 

Gyula Pál alpolgármester szavazásból való kizárásával kapcsolatos 

döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja 

ki a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert és Fuchs Gyula 

Pál alpolgármestert.  
 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy nem vitatva a téma fontosságát és annak jogosságát, 

tehát nem ellentmondva a napirendnek, szeretné kifejteni, hogy véleménye szerint 

már időszerű volt országosan a polgármesterek „bérrendezése”. Azt mondaná, 

hogy elsősorban a kistelepülések esetében nagyon fontos, hiszen szinte arra sem 

volt lehetőség, hogy egyáltalán juttatásban részesüljenek. Ezen nincs is mit 

vitázni, arról nem is beszélve, hogy törvény írja elő. Az előterjesztésben szerepel 

az alpolgármester urak bérezésével kapcsolatban, hogy a jogszabály azt mondja, 

hogy a polgármester illetményének 70-90%-a közötti összeg jár nekik. Jómaga 

úgy fogalmazott volna az előterjesztésben, hogy ezen belül a régi javaslat, de úgy 

értelmezte az előterjesztést, hogy tekintettel arra, miszerint két évvel ezelőtt a 

polgármester illetményének 80% lett megállapítva, ezért most is 80%. Ismét 

elmondja, hogy nem vitatja a téma fontosságát, azonban lehetett volna finomítani, 

a megfogalmazást máskép készítette volna. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában kérdezi a Képviselő-testület 

tagjait, hogy a határozati javaslatokat egyben felteheti -e szavazásra. Ellenvetés 

nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján Bese Ferenc László 

főállású polgármester illetményének összege 2022. január 1. napjától havonta 

bruttó 1 300 000,- Ft, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- Ft, 

így összesen kerekítve Bese Ferenc László főállású polgármester 1.346.400,- Ft 

összegű javadalmazásra jogosult. 

II. az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján megállapítja, hogy 

Bese Ferenc László főállású polgármester havonta 195 000,- Ft összegű 

költségtérítésre jogosult. 
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III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző”  

 

„A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester 

illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester 

illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban 

állapítja meg. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester havonta 156 000,- Ft 

összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző” 

 

„A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Sinkovics Krisztián Ádám főállású 

alpolgármester illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású 

polgármester illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 

000,- Ft-ban állapítja meg, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- 

Ft, így összesen kerekítve Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 

1 086 400,- Ft összegű javadalmazásra jogosult. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester havonta 

156 000,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 11/2022. (I. 20.) határozata a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  
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I. megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján Bese Ferenc László 

főállású polgármester illetményének összege 2022. január 1. napjától havonta 

bruttó 1 300 000,- Ft, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- Ft, 

így összesen kerekítve Bese Ferenc László főállású polgármester 1.346.400,- Ft 

összegű javadalmazásra jogosult. 

II. az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján megállapítja, hogy 

Bese Ferenc László főállású polgármester havonta 195 000,- Ft összegű 

költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2022. (I. 20.) határozata Fuchs Gyula Pál alpolgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester 

illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester 

illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban 

állapítja meg. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester havonta 156 000,- Ft 

összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2022. (I. 20.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám 

alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Sinkovics Krisztián Ádám főállású 

alpolgármester illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású 

polgármester illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 

000,- Ft-ban állapítja meg, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- 

Ft, így összesen kerekítve Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 

1 086 400,- Ft összegű javadalmazásra jogosult. 
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II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester havonta 

156 000,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok 

ügyvezetői személyi juttatásának megállapítására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy Egresi Antal Képviselő Úr előzetesen kérdezte, 

hogy ez a napirendi pont zárt ülésen tárgyalható -e. Tájékoztatja a Képviselő-

testület tagjait, hogy megvizsgálták a kérdést, de ezt a napirendi pontot nem lehet 

zárt ülésen tárgyalni. Képviselő Úr felvetette, hogy aggályos lehet az 

intézményvezetők, cégvezetők neveinek határozatban történő szerepeltetése. A 

Hivatal adatvédelmi felelősével egyeztetve a határozati javaslatok 

vonatkozásában annyi változtatást javasolnak, hogy ne legyen nevesítve az adott 

intézményvezető és cégvezető, hanem akként szerepeljen, hogy pl. az adott 

intézmény neve és vezetője illetménye. Például az 1. határozati javaslat úgy 

szólna, hogy „a Képviselő-testület megállapítja, hogy az I. sz. Összevont Óvoda 

intézmény intézményvezetője illetményeként …” Tehát a személynevek 

elhagyásával javasolják a Képviselő-testületnek a határozatok elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatokat. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Staudt Csaba: Ismét egy technikai megjegyzést tenne a Jegyző Úr által 

elmondottakhoz. Kicsit értelmetlennek tartja, hogy például a gazdasági 

társaságoknál így hivatkozzanak erre, mert az nyilvános a cégjegyzékben, hogy 

melyik cégnek ki az ügyvezetője. Azonban, ha a jegyzői állásfoglalás ez, akkor 

természetesen támogatja, de tekintettel arra, hogy ez egy nyilvános adat és a 

nyilvántartásból bárki számára lekérhető, ezért kicsit furcsának találja. 
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dr. Szabó Tibor: „Minden képviselőnek jogában áll a jegyzői előterjesztéseket 

értelmetlennek vagy bármilyennek minősíteni.” Az adatvédelmi felelőssel való 

egyeztetés után ez az álláspontja, de nem csak az övé, hanem a Hivatal álláspontja 

is. A Hivatal képviselői kérésre megvizsgálta az adatvédelmi kérdést és azt 

javasolják, hogy név nélkül szerepeljenek a határozati javaslatok. Természetesen 

a cégvezetők beazonosíthatóak, mert a cégjegyzék közhiteles nyilvántartásában 

szerepelnek, azonban az önkormányzati Képviselő-testületi döntések 

vonatkozásában ez a mostani álláspont. Egyébiránt a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában is könnyen megtalálhatók az adott intézmények 

vezetői. Önmagában ez nem befolyásolja azt, hogy álláspontjuk szerint, jelen 

esetben a határozatokban ilyen módon történjen az elfogadás. 

 

Bese Ferenc: Dr. Staudt Csaba Képviselő Úrtól kérdezi, hogy jól érti -e, bár nem 

ért vele „maximálisan egyet”, de eltudja fogadni, ezen jellegű határozati javaslat 

megfogalmazását. 

 

dr. Staudt Csaba: Jelzi, hogy Jegyző Úr félreértette, nem értelmetlennek, hanem 

furcsának találja, mivel közhiteles nyilvántartásból elérhetők ezek az adatok. 

Ismét elmondja, hogy ha ez a jegyzői álláspont, akkor természetesen támogatja és 

tudomásul veszi. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy Jegyző Úr, illetve az adatvédelmi felelős is úgy 

fogalmazott, hogy a határozatok így elfogadhatók. A Frakcióvezetőktől kérdezi, 

hogy a határozati javaslatokat egyben felteheti -e szavazásra – név nélkül - vagy 

külön-külön szavazzanak róluk. 

 

(A Frakcióvezetők jelzik, hogy egyben szavazhatnak a határozati javaslatokról.) 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 438 480,- Ft garantált 

illetményre, 200 970,- Ft intézményvezetői pótlékra (110%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 73 080,- Ft nemzetiségi pótlékra (40%), 87 696 Ft ágazati szakmai 

pótlékra (20%) és 50 000,- Ft önkormányzati rendelet alapján megállapított 

pótlékra jogosult, így I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 867.726.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

illetményre, 109 620,- Ft intézményvezetői pótlékra (60%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 74 906 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft 

önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a II. sz. 

Napsugár Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

626.561.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

illetményre, 146 160,- Ft intézményvezetői pótlékra (80%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 74 908 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft 

önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

663.103.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjének intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 

260 000,- Ft pótlékok nélküli illetményre, 50 000,- Ft magasabb vezető 

megbízáshoz kapcsolódó vezetői pótlékra (250%), 17 700,- 

illetménykiegészítésre, 136 000 Ft ágazati szakmai pótlékra jogosult továbbá 236 

300,- Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapít meg, így a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 700.000.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójának igazgatói munkabérét 2022. 

január 1. napjától havonta bruttó 660.000.- forintban állapítja meg. 
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II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

ügyvezetői munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 580 000 forintban 

állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői 

munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 650 000 forintban állapítja 

meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői munkabérét 2022. január 

1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

„A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői 

munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja 

meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő I. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 438 480,- Ft garantált 

illetményre, 200 970,- Ft intézményvezetői pótlékra (110%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 73 080,- Ft nemzetiségi pótlékra (40%), 87 696 Ft ágazati szakmai 

pótlékra (20%) és 50 000,- Ft önkormányzati rendelet alapján megállapított 

pótlékra jogosult, így I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 867.726.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyha intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

illetményre, 109 620,- Ft intézményvezetői pótlékra (60%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 74 906 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft 

önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a II. sz. 

Napsugár Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

626.561.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő III. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

illetményre, 146 160,- Ft intézményvezetői pótlékra (80%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 74 908 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft 
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önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

663.103.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjének intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 

260 000,- Ft pótlékok nélküli illetményre, 50 000,- Ft magasabb vezető 

megbízáshoz kapcsolódó vezetői pótlékra (250%), 17 700,- 

illetménykiegészítésre, 136 000 Ft ágazati szakmai pótlékra jogosult továbbá 236 

300,- Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapít meg, így a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 700.000.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója 

munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójának igazgatói munkabérét 

2022. január 1. napjától havonta bruttó 660.000.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 19/2022.(I.20.) határozata a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  
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I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének ügyvezetői munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 

580 000 forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 20/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

ügyvezetői munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 650 000 forintban 

állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 21/2022.(I.20.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői munkabérét 2022. 

január 1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 22/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői 

munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja 

meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a 

Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének 

megállapítására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

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

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen 

költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 23/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját 

bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegének megállapításáról  

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

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 
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adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen 

költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

10. napirendi pont  Javaslat a 2022. évi forrásmegosztás véleményezésére 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

kiegészítse a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ez az „ominózus” 

előterjesztés, amit Polgármester Úr is említett. Az előterjesztés címében szereplő 

2021. év természetesen 2022. Továbbá a határozati javaslatban szereplő második 

római II. pont értelemszerűen római III. pont. A javaslat úgy szól, hogy a római I. 

vagy római II. pont és a római III. pont elfogadandó, „effektíve” ennek alapján 

kéri a döntést figyelembe venni. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni Jegyző Úrnak a tájékoztatást és elmondja, hogy 

jómaga is ezt szerette volna elmondani.  

Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést 

követően haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 24/2022. (I. 20) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a 

kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi 

megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést 

követően haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

11. napirendi pont  Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. 

Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat I., 

II., III. és IV. pontját elfogadta. Kéri, hogy Jegyző Úr ismertesse a határidők 

vonatkozásában a módosítási javaslatot. 

 

dr. Szabó Tibor: Képviselői javaslatra indítványozta a Bizottság a Képviselő-

testület részére, hogy a határidők tekintetében az I. és II. pont vonatkozásában a 

költségvetési rendelet megalkotása legyen a határidő. A III. pont vonatkozásában 

a határozat írásba foglalását követő munkanap legyen esedékes a határidő. A IV. 

pont vonatkozásában a határidő - amikor is az intézményvezetőt felkéri a 

Képviselő-testület – folyamatos, tekintettel arra, hogy a feladat ellátása is 

folyamatos. Tehát a határidők tekintetében így változna a javaslat. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatával, 

a jegyzői kiegészítéssel együtt, mely szerint: 
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„A Képviselő -testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja az Oltási Akciónapok megszervezésének és lebonyolításának feladatait 

2.237.400,- Ft összeg erejéig.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban foglalt összegnek az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendeletébe való szerepeltetésére.  

III. gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI 

Intézményvezetője részére. 

IV. felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezetőjét a feladat koordinálására, és a 

kifizetések lebonyolítására. 

Határidő:  az I. és a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet 

elfogadása 

a III. pont vonatkozásában: a határozat elfogadása és írásba foglalását 

követően azonnal 

a IV. pont vonatkozásában: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 25/2022. (I.20.) határozata az Oltási Akciónapok megszervezésével 

és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására tárgyában hozott 

döntéséről  

A Képviselő -testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja az Oltási Akciónapok megszervezésének és lebonyolításának 

feladatait 2.237.400,- Ft összeg erejéig.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban foglalt összegnek az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendeletébe való szerepeltetésére.  

III. gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI 

Intézményvezetője részére. 

IV. felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezetőjét a feladat koordinálására, és a 

kifizetések lebonyolítására. 

Határidő:  az I. és a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet 

elfogadása 

a III. pont vonatkozásában: a határozat elfogadása és írásba foglalását 

követően azonnal 

a IV. pont vonatkozásában: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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12. napirendi pont  Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári 

Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy nincs kiegészítése. Kéri az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen 

és 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatokat. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy két különálló részből áll ez a napirendi pont. 

Kezdésként azt kéri, hogy a Soroksári Sportcsarnok NKft. és a Soroksári Sport 

Club Kft. esetében majd külön-külön szavazzanak. A Soroksári Sportcsarnok 

NKft. esetében az előterjesztésben szereplő támogatás mintegy 20%-os 

növekedést mutat az elmúlt évhez viszonyítva. Tekintettel arra, hogy az 

előterjesztésben szerepel, miszerint szükség van felújításra, festésre és figyelembe 

véve az ügyvezető és a dolgozók bérét is, akkor véleménye szerint ez reális, ezzel 

nincs is különösebben vitája. Azonban hivatkozik az előterjesztés arra is, hogy az 

elmúlt időszakban – elsősorban a pandémiára hivatkozva – „nagyobb arányú volt 

a bevételkiesés”. Ezért tájékoztatásképpen kérne egy kimutatást a 2019., 2020. és 

2021. évre vonatkozóan kimondottan arról, hogy a bérbeadásokból és egyebekből 

milyen bevételeket tudott „realizálni” a Soroksári Sportcsarnok Nkft-t. „Ez csak 

a szélesebb látókör megteremtése érdekében.” A Soroksári Sport Club Kft. 

vonatkozásában az előterjesztés meglepte, mert amikor az elmúlt évben arról 

döntött a Képviselő-testület, hogy egy bizonyos támogatási összeget előre 

hoznak, akkor benne az élt és csak most szembesült vele, hogy nem 35 000 000,-

Forintra egészítették ki a támogatás összegét, hanem 35 000 000,-Forinttal. „De 

hát ilyen az élet”, meg lett szavazva, ez természetes. Akkor az volt a döntés, hogy 

két év alatt ez vissza fog kerülni az Önkormányzathoz. „Fele-fele, ki is van 

osztva.” Az előterjesztés szerint ebben az évben kb. 8 500 000,-Forint támogatás 

„járna” a Soroksári Sport Club Kft. részére, de ez „kapásból” több mint 30%-kal 

meg is van emelve. Ez számára „nagyon nem tetszik”. Elsősorban az inflációra 

hivatkozik az előterjesztés és valóban minden évben van infláció, nem is kevés, 

azonban ez a kiegészítés számára, így nem egészen elfogadható. „Tudom, 

könnyen lehet azt mondani, hogy igen, ez az utánpótlás-nevelésre vonatkozik. Hát 

a magam részéről inkább azt mondtam volna, hogy akkor a támogatást egy kicsit 
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csökkentem és akkor úgy rakom ide.” A maga részéről minden évben soknak 

tartotta a Soroksári Sport Club Kft. részére nyújtott támogatást, tekintettel arra, 

hogy ha úgy veszik, talán ez egy „fiók részlege” a Ferencvárosnak, amelyik az 

ország leggazdagabb csapata, mely TAO pénzt és egyebeket is kap. Jelzi, hogy 

ezért a maga részéről, az előterjesztés ezen részét nem tudja támogatni. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2022. évben 53.300.000,- Ft 

összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksári Sportcsarnok 

Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

amelyet aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő 

kötelezettségvállalás 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 26/2022. (I. 20.) határozata támogatási szerződés Soroksári 

Sportcsarnok NKft.-vel történő megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2022. évben 53.300.000,- Ft 

összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksári Sportcsarnok 

Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

amelyet aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő 

kötelezettségvállalás 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet 

aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérnek. A pénzbeli támogatás összegét 18.000.000- 

Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.663.851,- Ft-ban, a támogatás 

támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.663.851,- Ft -ban határozza 

meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget 

vállal a 2022. évi költségvetés terhére.  

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2022. évben 

11.800.000 Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 

2022. évi költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksár Sport 

Club Kft.-vel a jelen határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét 

képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000, Ft + áfa összegű 

szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és aláírja azt arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.  

Határidő: 2022. február 01. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I-III. pontjaiban 

szereplő kötelezettségvállalások 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2022. (I. 20.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport 

Club Kft.-vel történő megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet 

aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérnek. A pénzbeli támogatás összegét 18.000.000- 
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Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.663.851,- Ft-ban, a támogatás 

támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.663.851,- Ft -ban határozza 

meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig 

kötelezettséget vállal a 2022. évi költségvetés terhére.  

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2022. évben 

11.800.000 Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 

2022. évi költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksár Sport 

Club Kft.-vel a jelen határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét 

képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000, Ft + áfa összegű 

szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és aláírja azt arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.  

Határidő: 2022. február 01. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I-III. pontjaiban 

szereplő kötelezettségvállalások 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek elengedésére 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 



34 
 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a pandémia időszakában, 2022. január 1. napjától a veszélyhelyzet 

megszűnéséig, legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és 

egyéb költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban 

XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését egységesen elengedi, amely 

elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat 

költségvetéséből. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője részére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 28/2022. (I. 20.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a pandémia időszakában, 2022. január 1. napjától a veszélyhelyzet 

megszűnéséig, legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és 

egyéb költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban 

XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését egységesen elengedi, amely 

elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat 

költségvetéséből. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője részére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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4. napirendi pont  Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének 

jóváhagyására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta 

a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2022. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2022. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári 

zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen 

szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadást. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 30/2022. (I. 20.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári 

zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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16. napirendi pont  Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi 

szolgáltatási díjainak megállapítására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

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

valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 

Képviselő-testületre bízta a döntést. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületre bízta a döntést. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem foglalt állást az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

Elmondja, hogy véleménye szerint mindenféleképpen szükség van a díj 

megemelésére, amivel az Önkormányzat kifizeti a Prizma-Junior Közétkeztetési 

Zrt. felé a gyermekek étkezését. A Prizma-Junior Zrt. által kért emelés több részre 

bontható. A cég egyrészről egy 7,1%-os emelést kér, ami az élelmiszer árak 

jelenlegi inflációját jelenti. Ezt „kvázi” az Önkormányzatnak kötelező jelleggel 

kell megemelnie. Ezen felül a Prizma-Junior Zrt. egy rendkívüli, 6,9%-os emelést 

is kér, amelyben a minimálbér megemelésére és egyéb más indokokra hivatkozik. 

Jelzi, hogy a Képviselő-testületnek döntenie kell arról is, hogy a szülőkre mekkora 

összeget terhel rá az elfogadásra kerülő emelésből. Javasolja, hogy a Képviselő-

testület mindenféleképpen a kötelező emelést hajtsa végre és ezt – hangsúlyozza 

- ne hárítsa át a szülőkre, vagyis az emelést teljes mértékben a soroksári 

Önkormányzat viselje. Tehát javaslata szerint a szerződés összegének 7,1%-os 

emelését fogadják el, ami az élelmiszer inflációját jelenti, egyéb emelést ne 

támogassanak. Elmondja, hogy megvizsgálták a költségvetést és mivel lehetőség 

van rá, ezért javasolja, hogy a kiadásokat vállalja be az Önkormányzat és ne 

hárítsák át a szülőkre. 

 

dr. Staudt Csaba: Jelzi, hogy egyetért Polgármester Úr szavaival. Tehát a 

határozati javaslat I. pontját, a kötelező emelést fogadják el, amire a szerződés 

szerint is jogosult a Prizma-Junior Zrt. Egyéb emelést ne fogadjanak el és az 

Önkormányzat vállalja be az emelést. Elmondja, hogy egyetértenek a 

polgármesteri javaslattal és támogatni fogják. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

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

I. nem kívánja módosítani a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés 

tárgyában 2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj 

tekintetében, aminek eredményeként a Vállalkozó csak a szerződés 9.4 pontjában 

meghatározott mértékű áremelkedésre jogosult 2022. évben (7,1%).  

II. az elfogadott áremelés összegét 100% - 0 % arányban osztja meg a vásárolt 

élelmiszer ára és a személyi térítési díj között, azaz azt nem terheli át a szülőkre. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 
Képviselőtestületének 31/2022. (I. 20.) határozata a Prizma-Junior 
Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés 
módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. nem kívánja módosítani a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés 

tárgyában 2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj 

tekintetében, aminek eredményeként a Vállalkozó csak a szerződés 9.4. pontjában 

meghatározott mértékű áremelkedésre jogosult 2022. évben (7, 1 %). 
II. az elfogadott áremelés összegét 100% - 0 % arányban osztja meg a vásárolt 

élelmiszer ára és a személyi térítési díj között. 
III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

17. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási 

szünet időszakának, továbbá a 2022. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendjének meghatározására 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése. Kéri 

a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja az 1. és 2. határozati 

javaslatok elfogadását. 
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Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

I. a Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2022. július 18-tól 2022. augusztus 21-ig, 

b) télen: 2022. december 21-től 2023. január 03-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünetek időszaka alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 

szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a 

feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. a Polgármesteri Hivatal 2022. március 26. napján (szombat/munkanap) és 2022. 

október 15. napján (szombat/munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat 

telefonos tájékoztatás útján biztosítja. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 32/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete 

időszakának meghatározásáról 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

I. a Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2022. július 18-tól 2022. augusztus 21-ig, 

b) télen: 2022. december 21-től 2023. január 03-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünetek időszaka alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 

szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a 

feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 33/2022. (I.20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkaszüneti napok körüli – 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének 

meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. a Polgármesteri Hivatal 2022. március 26. napján (szombat/munkanap) és 2022. 

október 15. napján (szombat/munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat 

telefonos tájékoztatás útján biztosítja. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

18. napirendi pont  Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai 

felvételi körzetek véleményezésére 
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kiegészítése, 

mivel a körzethatárok nem változtak. Köszönti Tóth Jánost a Dél-pesti 

Tankerületi Központ igazgatóját és kérdezi, hogy kíván -e hozzászólni. 

 

Tóth János: Jelzi, hogy nem kíván hozzászólni. 

 

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

véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 

határozati javaslat „A” változatát fogadta el. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy korábban, még a pandémia előtt, tehát a 

polgármesteri döntések előtt a Képviselő-testület részére javaslatot tett, ami arra 

irányult, hogy a Képviselő-testület javasolja a Tankerületi Központ számára, hogy 

a Tő utca és a Szirom utca kerüljön vissza a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

felvételi körzetébe, a Mikszáth Kálmán Általános Iskola felvételi körzetéből. Ezt 

a kérést a Képviselő-testület akkor nem támogatta. Az akkori helyzethez képeset 

a körzethatárok nem változtak, a két utca nem került vissza a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola felvételi körzetébe. A lakók egyértelműen kinyilvánított 

véleménye alapján, az érintett körzet önkormányzati képviselőjeként, ennek 
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megfelelően nem tudja támogatni a határozati javaslat „A” változatát, így 

tartózkodni fog a szavazásnál. 

 

Bese Ferenc: Megnyugtatásul szeretné elmondani dr. Staudt Csaba Képviselő 

Úrnak, hogy zajlik – a Képviselő-testület által meghatározott módon – az 

Oktatási, Nevelési Koncepciónak a megalkotása. Osztályvezető Asszonytól 

segítséget kér, hogy mikorra várható. 

 

Babócsi Beáta: Elmondja, hogy 2022. június 30-a a határidő. 

 

Bese Ferenc: Tehát 2022. június 30-a, ami azt jelenti, hogy a nyár folyamán, a 

júliusi Képviselő-testületi ülésre valószínűleg bekerülhet a koncepció. Ha 

szükségesnek látja, a koncepció - nyilván, amit a testület fog elfogadni - lehet 

ezzel a kérdéssel is foglalkozni, természetesen. 

Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat „A” változatát, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 

2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban 

nem tesz észrevételt. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 34/2022. (I. 20.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által 

a 2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 

2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban 

nem tesz észrevételt. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tóth János Úrnak megköszöni a jelenlétét. Ezt a napirendi pontot 

lezárja. 

 

 

19. napirendi pont  Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben 

a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), 

(187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok 

kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól 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 a határozati 

javaslatot. 

 

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 Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 187239 helyrajzi 

számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) 

helyrajzi számú ingatlanok kisajátítását. A kisajátításhoz szükséges összeget az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához 

történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a 

kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban szükséges egyéb 

– az Önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási 
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határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 35/2022. (I. 20.) határozata a Budapest 187239 helyrajzi számú, 

természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) 

helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

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

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 187239 helyrajzi 

számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) 

helyrajzi számú ingatlanok kisajátítását. A kisajátításhoz szükséges összeget az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához 

történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a 

kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban szükséges egyéb 

– az Önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási 

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

20. napirendi pont  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 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. 
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Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

valamennyi határozati javaslat elfogadását javasolja. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta az előterjesztést azzal, hogy a 28 javaslatról egyben lehet szavazni. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta az 

előterjesztést. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában, a Bizottságok javaslatát 

figyelembe véve mind a 28 határozati javaslatot egyben teszi fel szavazásra, de 

külön-külön határozatok fognak készülni róluk. 

Szavazásra teszi fel a 1-től 28-ig tartó határozati javaslatokat, melyek szerint: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel 

útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a 

kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 

meghosszabbítja 2022. augusztus 31. napjáig.”  
 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020. (V. 12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival 

módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 

m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete 

szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának 

megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú 

hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről 

(Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése 
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érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

május 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 

27/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 

található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról 

szóló, 435/2020. (X. 13.) határozattal módosított 88/2020. (II. 11.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.”  

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival 

módosított 45/2021. (I. 19.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 

37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló 

100/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. 

napjára módosítja.”  

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 

helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található 

ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 

141/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

napjára módosítja.” 

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja.”  
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 

195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.”  

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.” 

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található 

ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 288/2021.(VI. 08.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. 

(X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, 

természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.”  
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 

195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.”  

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 

451/2021.(X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX. 29.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. 

(V. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

248/2021. (VI. 08.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára 

módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös 

főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 

a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. 

(VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 120/2021.(III. 25.) 
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határozattal módosított 87/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja.”  

 
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár fejlesztési programjának 

magvalósításáról szóló, 143/2021.(IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport 

Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről 

szóló 359/2021.(IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. 

napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 07.) határozata 

I. és II. pontjában a „Dr. Csiba Gábor” nevet „Dr. Csiba Gábor Tamás” névre 

módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára 

módosítja.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 36/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 

196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 

196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 

186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. 

(I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV. 14.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel 

útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a 

kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 

meghosszabbítja 2022. augusztus 31. napjáig.  
 



49 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 37/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) 

határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 248/2020. (V. 12.) és 25/2021. (I. 19.) 

határozataival módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 

helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a 

szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges 

ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint 

az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása 

engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház 

között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. 

(XII.04.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020. (V. 12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival 

módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 

m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete 

szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának 

megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú 

hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről 

(Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése 

érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

május 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 38/2022. (I. 20.) határozata a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, 

udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI. 09.) és 27/2021. (I. 19.) határozatokkal 

módosított 237/2019. (V. 07.) határozat módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 

27/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 39/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 
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található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat 

alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek 

megállapításáról szóló, 435/2020. (X. 13.) határozattal módosított 88/2020. 

(II. 11.) határozat módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 

található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról 

szóló, 435/2020. (X. 13.) határozattal módosított 88/2020. (II. 11.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 40/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. 

(IX. 14.) határozataival módosított 45/2021. (I. 19.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival 

módosított 45/2021. (I. 19.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 41/2022. (I. 20.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba kéréséről szóló 100/2021. (III. 16.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 

37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló 

100/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 42/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 

185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén 

található ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal 

módosított 141/2021. (IV. 13.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 
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helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található 

ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 

141/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 43/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI. 08.) határozata 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI. 08.) határozata 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 45/2022. (I. 20.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 

195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 

195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 
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Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 46/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában 

található ingatlanból a K-102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(185453/42) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI. 

08.) határozata módosításáról 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 47/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában 

található ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(185453/44) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 288/2021.(VI. 

08.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található 

ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 288/2021.(VI. 08.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 48/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 

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

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 

448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. 
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(X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 49/2022. (I. 20.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 50/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-

ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, 

természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 51/2022. (I. 20.) határozata a Budapest 195519/1, 195519/2, 

195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 363/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 

195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 52/2022.(I. 20.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és 

a 451/2021. (X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 

451/2021.(X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 



54 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 53/2022.(I. 20.) határozata a kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX. 29.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX. 29.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 54/2022.(I. 20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195847/55 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 189/2021. (V. 11.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. 

(V. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 55/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Horgász part 186862/3 hrsz.-

ú lakótelekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 248/2021. (VI. 08.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

248/2021. (VI. 08.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 56/2022. (I. 20.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-

ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös 

főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 57/2022.(I. 20.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 58/2022. (I. 20.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról 

szóló, a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. 

(VII. 06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának 

módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 

a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. 

(VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 59/2022. (I. 20.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 

120/2021.(III. 25.) határozattal módosított 87/2021. (III. 16.) határozatának 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 120/2021.(III. 25.) 

határozattal módosított 87/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 60/2022. (I. 20.) határozata Soroksár fejlesztési programjának 

megvalósításáról szóló, 143/2021.(IV. 13.) határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár fejlesztési programjának 

magvalósításáról szóló, 143/2021.(IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 61/2022. (I. 20.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 

felszereléseiről szóló 359/2021.(IX. 14.) határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park 

Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 

359/2021.(IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára 

módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 62/2022. (I. 20.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 

07.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 07.) határozata 

I. és II. pontjában a „Dr. Csiba Gábor” nevet „Dr. Csiba Gábor Tamás” névre 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 63/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára 

módosítja. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

21. napirendi pont  Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi 

működéséről 
 Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő, Ifjúsági 

tanácsnok, mint a SFF elnöke 

 

Bese Ferenc: Sebők Máté Zoltánt, mint a Soroksári Fiatalok Fórumának elnökét 

kérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Sebők Máté Zoltán: Elmondja, hogy dr. Staudt Csaba Képviselő Úr az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén felhívta a figyelmét bizonyos 

hiányosságokra. Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy eleget 

tettek a hiányosságok pótlásának, még a bizottsági ülés napján igyekeztek 

feltölteni a honlapra a Soroksári Fiatalok Fórumának üléseinek meghívóit, illetve 

a jegyzőkönyveket, így mindenki számára elérhető. Képviselő Úrnak 

megköszöni, hogy felhívta figyelmüket a hiányosságokra. 

 

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

véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen 

és 3 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 
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dr. Staudt Csaba: Elmondja, hogy az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság ülésén azért tartózkodtak a napirendi pont tárgyalásakor, mert a 

beszámoló mellé egy jegyzőkönyv sem lett csatolva. Természetesen ennek 

birtokában támogatni fogják a beszámolót. Látta, hogy talán még az ülés napján 

felkerültek a honlapra a jegyzőkönyvek és az SZMSZ is. A jegyzőkönyvek és az 

SZMSZ tartalmának ismeretében két kérdése van. A Soroksári Fiatalok 

Fórumának SZMSZ-e úgy fogalmaz, hogy az alakuló ülésen alelnököt választ az 

SSF, viszont a jegyzőkönyvben nem látja, hogy alelnök választására sor került 

volna. Kérdezi, hogy meg lett -e választva az alelnök vagy nem, és ha nem, akkor 

miért nem, mert az SZMSZ-ben úgy szerepel, hogy kötelező megválasztani. 

 

Sebők Máté Zoltán: Elmondja, hogy nem lett alelnök választva. Ahogy említette 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén is, a Fiatalok 

Fórumának állandó tagjaival kapcsolatban, az elmúlt egy évben az üléseken 

viszonylag kevés tag vett részt. Az alakuló ülésen még ott volt minden tag, de úgy 

gondolták, hogy a későbbiekben választanak alelnököt. Mivel az elmúlt üléseken 

nem „tisztelt meg bennünket az összes tag” – a határozatképesség minden 

alkalommal megvolt – ezért nem gondolták egyelőre még „méltányosnak” azt, 

hogy alelnököt válasszanak. Sort fognak keríteni rá. 

 

dr. Staudt Csaba: Megköszöni a választ. Második kérdése kapcsolódik az 

elhangzott válaszhoz. Kérdésére elnök úr az Oktatási Bizottság ülésén is 

elmondta, amelyet a jegyzőkönyv meg is erősített, hogy a tagok közül három fő, 

tehát a választott tagok fele 2021. évben egyetlen ülésen sem volt jelen. A 

pandémia miatt ugyan csak két ülés volt, de egyik ülésen sem voltak jelen. Ezzel 

kapcsolatban az a kérdése, hogy van -e bármilyen szándék arra vonatkozóan, hogy 

tagcsere legyen javasolva. Az SZMSZ-e szerint az SFF jogosult arra, hogy az 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére javasolja valamelyik 

tagjának a visszahívását a működés aktivitásával kapcsolatban. Elnök Úrtól 

kérdezi, hogy működőképesnek tartja -e ilyen formában a Soroksári Fiatalok 

Fórumát, mert a maga részéről „negatívan” olvasta, hogy a tagok fele nem jelent 

meg az ülésen. 

 

Sebők Máté Zoltán: Jómaga sem örül, hogy a választott tagok fele nem jelenik 

meg az üléseken. Hamarosan megtartják idei első rendes ülésüket, ahol a tagok 

felülbírálása is egy napirendi pont, tehát megvizsgálják a helyzetet. Nyilván nem 

ők, hanem az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság fogja 

eldönteni, de természetesen igyekeznek levonni a következményeket ebből. 

 

Orbán Gyöngyi: A kérdésben az Oktatási Bizottság is érintett, hiszen ők 

választják a tagokat. Véleménye szerint a pandémiás helyzetre való tekintettel 

meg kellene várni amíg „normalizálódik” a helyzet, elképzelhető, hogy az a négy 

vagy öt tag esetleg betegség miatt nem vett részt az üléseken vagy, mert nem 
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akartak megfertőződni. Úgy gondolja, hogy fel lehet „térképezni”, hogy valóban 

akarják -e a tagok ezt a munkát végezni, de véleménye szerint jelenleg nem 

kellene döntést hozni. 

 

Bese Ferenc: Javasolni fogják a Soroksári Fiatalok Fórumának, nyilván Ők teszik 

majd meg az első lépést. 

 

dr. Staudt Csaba: Orbán Gyöngyi Képviselő Asszony szavaira reagálva 

elmondja, hogy nem javaslatnak szánta az általa elmondottakat. Nyilván Elnök 

Úr tudja, hiszen ő dolgozik velük, hogy bejelentették -e, hogy betegek vagy 

Covidosok voltak, esetleg egyéb okból nem jelentek meg az ülésen. Hiszen más, 

ha a tag egyébként aktív volt, de betegség miatt nem tudott elmenni a két ülésre – 

pandémia van - vagy sem az üléseken nem volt jelen és a tevékenységben sem 

vett részt. A kérdése arra irányult, hogy Elnök Úr működőképesnek tartja -e a 

Soroksári Fiatalok Fórumát a jelenlegi tagokkal vagy nem, illetve, ha nem, akkor 

tervezik -e felülvizsgálni a tagságot vagy visszahívni. 

 

Sebők Máté Zoltán: Működőképesnek tartja a Soroksári Fiatalok Fórumát, mert 

a jelenlévő tagok aktívak és együtt lehet velük dolgozni. A következtetéseket 

mindenféleképpen szeretné levonni és megvizsgálni. A következő, rendes 

ülésükön előterjesztik ezt a témát, aztán az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottságra bízzák a döntést. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Fiatalok Fóruma 

2021. évi működéséről szóló beszámolót.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 64/2022.(I. 20.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Fiatalok Fóruma 2021. 

évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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22. napirendi pont  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 
 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

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

Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

tájékoztatást. 

 

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

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

megköszönte a tájékoztatást. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

tájékoztatást. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

Bese Ferenc: Az előterjesztéssel kapcsolatban megköszönte a munkát. Ezt a 

napirendi pontot lezárja. A következő napirendi ponttal kapcsolatban 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.  
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24. 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) 
 Előterjesztő: képviselők 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy Bereczki Miklós Képviselő Úr egy írásos kérdést 

intézett felé. „Tisztelt Polgármester Úr! Jelen levelemmel kérdést, felvilágosítást 

kérnék Öntől az Mötv. alapján az alábbiak szerint. A Soroksár Híradó második 

részében láttam, hogy az Egészséges Budapest Program keretében nyújtunk be 

majd pályázatot egészségügyi fejlesztésre. Ezzel kapcsolatban kapható - e 

tájékoztató, illetve a pályázatot meg lehet - e tekinteni? Hadd jegyezzem meg, 

hogy maximálisan támogatandónak tartok minden kerületi fejlesztést.” 

Bereczki Miklós Képviselő Úrnak megköszöni a kérdést. Dr. Csiba Gábor 

intézményvezető főigazgató úrtól 2022. január 18-án kapta meg az alábbi 

táblázatot, ennek az összege 1 927 160 000,- Forint, amit az Önkormányzat még 

ki fog egészíteni. A táblázat legnagyobb részeiből „szemelvényeket” olvas fel, 

hogy milyen fejlesztéseket terveznek. A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézményben további diagnosztikai szakmák létrehozása, röntgen diagnosztikai 

készülékek, mammográfiai készülék – ezt említette is a Híradóban -, szemészeti 

OCT készülék és a szükséges minimum feltételek kiépítése, rendelkezésre állása. 

A becsült érték megközelítőleg 700 000 000,-Forint. A Covid-járvánnyal 

kapcsolatos higiéniás feladatok elvégzéséhez fertőtlenítő kapu, testhőmérő, 

takarítógép és egyebek 26 000 000,-Forint. A fogorvosi alapellátáshoz szükséges 

fogorvosi székek, amalgám szeparátorok és egyéb más berendezések 55 000 000,-

Forint. Az informatikai fejlesztéshez – ezt manapság már nem kell hangsúlyoznia 

– különböző informatikai szoftverek, a hálózat és telekommunikációs feltételek 

javítása 120 000 000,-Forint. Gyermek fogorvosi alapellátási feladatok 

ellátásához fogászati kezelőegységek, turbinák, szájsebészeti műszerek, 

gyökértömő gépek, depurátorok stb. beszerzése 112 000 000,-Forint. Ezek a 

legnagyobb kiadások, és talán még a legutolsót említené, hogy a szakrendelőben 

ortopédia, kézsebészet, kardiológia, általános sebészet, tüdőgyógyászat és a 

kardiológiai ultrahang létrehozása, ezen eszközök beszerzéséhez 170 000 000,-

Forint szükséges. Tehát a főorvos úr által összeírtak alapján ez 1 927 000 000,-

Forint, ezt az Önkormányzat ki fogja egészíteni kb. 2 100 000 000,-Forint körüli 

összegre. Természetesen ahogy az anyag rendelkezésre áll, átküldik Bereczki 

Miklós Képviselő Úr részére. Elmondja, hogy az elmúlt évben 0,-Forintot kapott 

az Önkormányzat, erre a tevékenységre és akkor jómaga arra hivatkozott, hogy 

nem volt egyeztetés a Fővárosi Önkormányzat részéről. Szeretné hangsúlyozni, 

hogy most van egyeztetés, érdekes módon most megkeresték azonnal és jövő 

héten – nem tudja pontosan melyik napon – Dr. Havas Gábor úrral fogja 

egyeztetni ezt a kérdést, mint ahogy egyébként ezt tavaly is várták volna. 
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dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy két bejelentése, tájékoztatója van. Az egyik, amit 

nagyon jól tudnak és alkalmaznak is, de kötelessége tájékoztatni a Képviselő-

testületet, hogy a szokott rendben 2022. január 31-éig köteles minden Képviselő 

leadni a vagyonnyilatkozatát. Január 31. hétfői napra esik, a Hivatalban tisztelettel 

várják a Képviselőket. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jegyzői 

javaslatra, Polgármester Úr véglegesen kinevezte dr. Kelemen Henrietta Aljegyző 

Kisasszonyt, tehát az aljegyzői pályázat sikeres volt, így a továbbiakban is segíti 

a Hivatal munkáját. 

 

Bese Ferenc: Jómaga is jó munkát kíván továbbra is Aljegyző Asszonynak. 

Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a munkát és további jó egészséget kíván. Ezzel a 

Képviselő-testület ülését bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

    Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor  

   polgármester         jegyző 

 


