
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2022. november 16. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

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

Mikó Imre 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Bereczki Miklós képviselő 

Seres Béla bizottsági tag 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

 

 

Meghívott:      Gelei József Dr. Nádor Ödön EÜI int. vezető-helyettes 
       

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 
 

 

Utalás az ülés határozatképességére: 

A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.  
 

 

Tüskés Józsefné: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, 

hogy Bereczki Miklós képviselő, valamint Seres Béla bizottsági tag jelezte távolmaradását.  
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Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában van-e a bizottság 

tagjainak kiegészíteni valója, javaslata? Kiegészítés, javaslat hiányában szavazásra teszi fel a 

napirendi pontok meghívó szerint történő elfogadását: 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Egyebek 

 

 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának 127/2022. (XI.16.) határozata a 2022. november 16-ai ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. november 16-ai ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

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

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. Napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy felteheti-e egyben a határozati javaslatok 

elfogadását? 
 

A bizottság tagjai egyhangúlag igennel válaszolnak. 
 

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

határozati javaslatok elfogadását. 

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

alábbi határozatot hozta. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának 128/2022. (XI. 16.) határozata a 185003 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, 

valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna 

sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással 

kapcsolatos döntésről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 443/2021. (X. 

12.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 185003 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt 

található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső 

Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással 

kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 443/2021. (X. 12.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának 129/2022. (XI. 16.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, 

természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti 

önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról  

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

184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám 

alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának 130/2022. (XI. 16.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntésről szóló 195/2022. (V. 12.) határozattal módosított 507/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

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

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V.12.) határozattal módosított 507/2021. (XI. 09.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának 131/2022. (XI. 16.) határozata a kerület parkolási 

helyzetének javításáról szóló 197/2022. (V. 12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 

07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

parkolási helyzetének javításáról szóló 197/2022. (V. 12.) határozattal módosított 543/2021. 

(XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa.  
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3. Napirendi pont     

Egyebek 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 

13 óra 32 perckor bezárja. 

 
 

 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 

 

 
 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

Sashegyi Klaudia 

 bizottsági titkár 


