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készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. március 17. (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 képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Zimán András Ferenc 

 

 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a megjelenteket és megnyitja a Képviselő-

testület rendes ülését. Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson 

névsorolvasást. 

 

dr Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

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

Jelzi, hogy Zimán András Ferenc Képviselő Úr írásban előre jelezte 

távolmaradását a Testületi ülésről. A kiküldött Meghívóban szereplő napirendi 

pontok módosítására tesz javaslatokat. A Meghívóban szereplő napirendi pontok 

közül levételre javasolja a 2. napirendi pontkánt szereplő „Javaslat a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

módosítására” című, a Meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat 

állásfoglalás kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár területéhez kapcsolódóan 

kikötő és víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban” című, a 

Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „ Javaslat az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” című, valamint a Meghívóban 23. 
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napirendi pontként szereplő „Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 

felhasználására” című napirendi pontokat. Megkérdezi, hogy a Képviselő-testület 

tagjai kérnek -e indoklást a javaslattal kapcsolatban. 

 

(Nem érkezik kérés a Képviselő-testület tagjaitól.) 

 

Javasolja továbbá, hogy 2. napirendi pontként tárgyalják a Meghívóban 17. 

napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX- 

és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról” című előterjesztést. Továbbá javasolja, hogy ez után 

sorrendben 9.30 órai kezdettel tárgyalják a Meghívóban 16. napirendi pontkánt 

szereplő „Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. ében végzett 

munkájáról” című napirendi pontot. Végül javasolja, hogy a Meghívóban 18. 

napirendi pontként szereplő „Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala 

XXIII. Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról” című napirendi pontot 10.30 órai 

kezdettel tárgyalják. 

Megkérdezi a Frakcióvezetőket, hogy a napirendi pontok változtatásáról szóló 

javaslatot felteheti -e egyben szavazásra. 

 

Geiger Ferenc: Jelzi, hogy szavazhatnak egyben a javaslatról. 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy szavazhatnak egyben a javaslatról. 

 

dr. Staudt Csaba: Jelzi, hogy szavazhatnak egyben a javaslatról. 

 

Bese Ferenc: További javaslat és ellenvetés hiányában egyben teszi fel 

szavazásra a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak 

módosításáról szóló javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

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

szereplő 17. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról” című napirendi pontot a 

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

napirendi pont után, második napirendi pontként tárgyalja.”  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén  
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- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel 

- a Meghívóban 18. napirendi pontként szereplő „Tájékoztató Budapest Főváros 

Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról” című napirendi 

pontot 10.30 órai kezdettel tárgyalja.”  

 

„A Képviselő-testület  

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

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár területéhez kapcsolódóan kikötő és 

víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” c. napirendi pontot és 

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat közalkalmazotti 

munkáltatói kölcsönkeret felhasználására” c. napirendi pont  

leveszi napirendjéről.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 105/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

szereplő 17. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról” című napirendi pontot a 

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

napirendi pont után, második napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 106/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. március 17-ei Képviselő-testületi ülésén  
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- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel 

- a Meghívóban 18. napirendi pontként szereplő „Tájékoztató Budapest Főváros 

Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról” című napirendi 

pontot 10.30 órai kezdettel tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 107/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár területéhez kapcsolódóan kikötő és 

víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban” c. napirendi pontot, 

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” c. napirendi pontot és 

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat közalkalmazotti 

munkáltatói kölcsönkeret felhasználására” c. napirendi pont  

leveszi napirendjéről.  

 

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

„A Képviselő-testület  

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

szerint elfogadja 

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

2.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos 

feladatokról  

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

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 

4.) Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom 

átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

5.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

6.) Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
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7.) Javaslat a 2022. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának 

megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése) 

9.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására 

10.) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ 

Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 

104. címhelyeken található ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére  

11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

12.) Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról 

13.) Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának 

felülvizsgálatáról 

14.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjtételeinek 

felülvizsgálatáról 

15.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett 

munkájáról (9.30 órai kezdettel)  

16.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

2021. évi munkájáról (10.30 órai kezdettel) 

17.) Javaslat egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelemre 

hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)  

18.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)  

19.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 108/2022. (III. 17.) határozata a 2022. március 17-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

szerint elfogadja 

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

2.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos 

feladatokról  

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

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 
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4.) Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom 

átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

5.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

6.) Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

7.) Javaslat a 2022. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának 

megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése) 

9.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására 

10.) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ 

Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 

104. címhelyeken található ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére  

11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

12.) Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról 

13.) Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának 

felülvizsgálatáról 

14.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjtételeinek 

felülvizsgálatáról 

15.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett 

munkájáról (9.30 órai kezdettel)  

16.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 

2021. évi munkájáról (10.30 órai kezdettel) 

17.) Javaslat egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelemre 

hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)  

18.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülés)  

19.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék 
 
 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 

 

 

1. napirendi pont  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és 



7 
 

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. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy több kérés is érkezett az 

Önkormányzathoz, illetve személyesen felé is az újtelepi fejlesztésekkel és egyéb 

újtelepi kérdésekkel kapcsolatban. Ezért polgármesteri tájékoztatót fog tartani 

2022. március 23-án 18.00 órai kezdettel az újtelepi Római Katolikus egyház 

közösségi termében, Ördögszekér utca 2. szám alatt. Szeretettel és tisztelettel 

várnak mindenkit. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

2. napirendi pont  Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 

kapcsolatos feladatokról 

 Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes kapitányságvezető 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a vendégeiket, dr. Markó Attila tábornok urat, 

Makádi Katalin Kapitány Asszonyt és Somogyi László Őrsparancsnok Urat is. 

Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a beszámolót. 
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Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások előtt megkérdezi Makádi Katalin 

Kapitány Asszonytól, hogy kívánja -e kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Makádi Katalin: Tisztelettel köszönti a Polgármester Urat, az Alpolgármester 

Urakat és a Képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan most sem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, azonban szeretne egy 

pár szót szólni a Képviselő-testülethez. Ugyan a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság ülésén már nagyjából összefoglalta az elmúlt tíz éve 

tevékenységét, de kéri, hogy engedjék meg számára, hogy néhány gondolattal a 

Képviselő-testület előtt is elmondja ezt. Pontosan tizenegy évvel ezelőtt állt a 

Képviselő-testület előtt először, mint a XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányságnak a vezetője. Azóta eltelt tizenegy év, ami alatt nagyon sok 

minden történt. Emlékszik még az első Képviselő-testületi ülésre, amikor azt a 

problémát vetették fel, hogy Soroksáron nagyon sok a betörés és ezen, ha tud, 

mint kezdő kapitányságvezető változtasson. 2010-ben a XXIII. kerületben 346 

lakásbetörés történt. Teltek az évek és próbálták ledolgozni ezt a nehézséget. 

Elmondja, hogy a tavalyi évben 5 esetben történt lakásbetörés a kerületben. Ha 

megvizsgálják az előző éveket, akkor látható, hogy 2012-ben még 115, majd 

2014-ben 92 eset történt, ami fokozatosan csökkent egészen 2021-ig, amikor 

összesen 5 lakásbetörést regisztráltak. Megemlíti még a személygépkocsi – 

lopások számát: 2010-ben 113 személygépkocsit vittek el a XXIII. kerület 

területéről, 2021-ben 2 esetben történt személygépkocsi lopás. Elmondhatja ezt a 

gépkocsifeltörések esetében is, mert 2010-ben 214 darab volt, míg 2021-ben 1 

gépkocsit törtek fel Soroksár területén. Ha az összes bűncselekményt figyelembe 

veszi, akkor látható, hogy 2010-ben még csaknem négyezet, pontosan 3899 

bűncselekmény történt, míg 2021-ben 437 bűncselekménnyel dolgoztak. 

Elmondja, hogy magyarázatot adni nagyon nehéz, mondhatná azt, hogy ez a saját 

eredményük, de valójában Budapest területén is jelentősen csökkent a 

bűncselekmények száma és az ő területükön is az volt a cél, hogy amennyire csak 

lehet visszaszorítsák a bűncselekmények számát. Az eredményeiket nézve 

elmondható, hogy míg 2011-ben 23,5 %-os nyomozási eredményességgel 

dolgoztak a kapitányságon, addig a 2021. évet 56 %-os eredménnyel zárták. 

Hozzáteszi, hogy 2018-ban kicsit jobb volt az eredményük, mert akkor 63,5 %-os 

nyomozáseredményességi mutatóval dolgoztak. Megköszöni a Képviselő-testület 

támogatását, amit a tíz év alatt nyújtottak számára és az állománya részére. A 

közös munka során voltak jó és rossz napok, volt, amikor eredményesebbek és 

volt, amikor kevésbé sikeresek voltak. Elmondja, hogy úgy döntött, negyven év 

rendőri szolgálat után él a nők nyugdíjba vonulási lehetőségével és 2022. április 

30-ától megkezdi a felmentési idejét a rendőrségen. Megköszöni az 

állományának, hogy az elmúlt tíz évben ilyen jó eredményeket tudtak elérni 

Budapest szinten is, és hogy Soroksár Budapest legbiztonságosabb kerülete. Ismét 

megköszöni a Képviselő-testületnek az együttműködést. 
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(Makádi Katalin Kapitány Asszony részére átadott virágcsokorral személyesen is 

köszönetet mond Bese Ferenc polgármester, Fuchs Gyula és Sinkovics Krisztián 

Ádám alpolgármesterek, valamint dr. Szabó Tibor jegyző.) 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy a maga és a Soroksári Önkormányzat nevében 

megköszöni Kapitány Asszonynak és a kollégáinak az elvégzett munkájukat. A 

statisztikát olvasva nagyon örülnek az eredményeknek, de a számok mögött 

mindig látni kell az embert. A számok mögött egy olyan Kapitány Asszonyt lát, 

aki esetében mindannyian sajnálják, hogy elmegy és sajnálják, hogy a jövőben 

Soroksáron a Kapitány Asszonyt nem úgy hívják majd, hogy Makádi Katalin. A 

jól megérdemelt pihenéséhez erőt és egészséget kívánnak neki. 

 

Bereczki Miklós: Elmondja, hogy jómaga is köszönettel tartozik az állomány 

minden tagjának és Kapitány Asszonynak is, ezért a „lenyűgöző” statisztikáért és 

a „rengeteg” belefektetett munkáért, amivel ilyen eredményesen nagy 

változásokat értek el a közbiztonság területén. Meglepetésként érte Kapitány 

Asszony bejelentése, de „abszolút” megérti, hogy ennyi szolgálatban eltöltött év 

után a megérdemelt pihenés következik. A maga nevében „csodálatos további 

időszakot” kíván a nyugdíjas évekre. 

 

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy Makádi Katalin Kapitány Asszonnyal sokat 

dolgoztak együtt és ezek az eredmények őt is lenyűgözték, mert a két évvel 

korábbi adatokat ismeri, de a jelenlegi eredménnyel Soroksár valóban Budapest 

legjobb kerülete lett. Annak idején sokat beszélgettek arról, hogy Soroksár olyan, 

mint egy vidéki kisváros, vagy mint egy falu, és ha itt bűncselekmény történik 

annak a híre olyan gyorsan elterjed, mintha Budapesten száz történt volna. „Ezt 

én köszönöm, hogy te megértetted, és ennek megfelelően tudtunk együtt 

dolgozni.” Úgy gondolja, hogy ez a munka nagyon sokat jelent, ezért kérni fogja 

Polgármester Úrtól, hogy a soroksári lakosokat valamilyen módon tájékoztassa 

arról, hogy a rendőrség milyen jó munkát végzett. A civil szervezetek és a Civil 

Frakció nevében nagyon szépen köszöni Kapitány Asszonynak a munkáját. 

Kívánja, hogy nagyon jól töltse el a megérdemelt pihenését, bár tudja, hogy ez 

„nagyon nehéz” folyamat. Jómaga most ment nyugdíjba és elég sokat szenved 

még mindig, mert keresi a helyét és a feladatokat. Az, hogy itt lehet a Képviselő-

testületben és együtt dolgozhat a képviselő társaival, nagyon jó dolog az életében. 

Kapitány Asszonynak is azt javasolja, hogy próbáljon meg olyan elfoglaltságot 

találni, ami kapcsolatos a régi énjével, mert az sokat segít. Még egyszer nagyon 

szépen köszöni az elmúlt évek munkáját. 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy az előtte szólók gyakorlatilag kimerítették a 

„tárházat”, bár személy szerint a nyugdíjról egyelőre nem tud nyilatkozni. A 

Fidesz Frakció nevében szeretné megköszönni a rengeteg munkát és a szép 

eredményeket, amit elért a „csapattal”. Hozzáteszi, hogy női mivoltában is 
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nyilatkozik, amikor azt mondja, hogy leírhatatlan boldogságot érez, hogy a nők 

jelenléte, így Kapitány Asszony jelenléte is az állományban ilyen eredményeket 

tudott hozni, és kéri ezt nem elfelejteni. Sokszor mondják, hogy kevés a nő az 

ilyen munkakörökben, azonban itt a bizonyíték, hogy lehet ezt jól csinálni. Ismét 

megköszöni a Kapitány Asszony munkáját, valamint nagyon jó pihenést kíván 

számára és reméli, hogy megtalálja a helyét ugyan úgy, ahogy Geiger Ferenc 

Képviselő Úr is megtalálta. 

 

dr. Staudt Csaba: Az Összefogás Soroksárért Frakció nevében csatlakozik az 

előtte szólókhoz. Megköszöni kifejezetten Kapitány Asszonynak, illetve a teljes 

állománynak is a sok éves munkáját. Az előtte felszólalt képviselő társai már 

mindent elmondtak, illetve a beszámolóban szereplő számok magukért beszélnek. 

Megköszönik a Rendőrkapitányság munkáját. 

 

Bese Ferenc: Tudja, hogy ez a napirendi pont a Rendőrkapitányság 2021. évben 

elvégzett munkájáról szól, de a jövőbe is nézni kell, nem csak hátrafelé. 

Reményeik szerint hamarosan megkezdődik a soroksári rendőrkapitányság 

építése és ezzel kapcsolatban szeretne néhány kérdést feltenni dr. Markó Attila 

tábornok úrnak. Most nem a „nagyon szép jövőről” szeretnének hallani, mert azt 

látják és hallják, hogy a Rendőrség magyarországi állományának létszámát 

tekintve nem biztos, hogy felfele ívelő pályán van. Van -e elképzelésük arról, 

hogy ha megépül a Soroksári Rendőrkapitányság, azt milyen módon tudják majd 

feltölteni, mert azt biztosra veszi, hogy az egyéb erőforrások rendelkezésre fognak 

állni. Mivel jómaga nem szakember, ezért kéri dr. Markó Attila Tábornok Úr 

megerősítését, hogy a humánerőforrás milyen módon fog rendelkezésre állni. 

Tudják, hogy Kapitány Asszony elmegy és biztos benne, hogy valamilyen 

átmenettel, de rendeződni fog a kapitány személye és ez a kérdés is. Azonban 

jelenleg úgy látja, hogy a soroksári Rendőrőrsnek kicsit bizonytalan a helyzete. 

Ebben a kérdésben szeretne megerősítést kérni. 

 

dr. Markó Attila tábornok úr: Elmondja, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitány 

elfoglaltsága miatt jómaga helyettesíti itt a Képviselő-testület előtt. „Én is hadd 

gratuláljak az ezredes asszonynak, Katinak. Szoktam mondani, hogy ha tovább 

maradna, akkor már bűncselekmény nem is történne itt Soroksáron. Úgyhogy még 

lehet, hogy megpróbáljuk meggyőzni, hogy egy pár évig maradjon.” 

Természetesen ez a vicc helye volt. Polgármester Úr kérdésére válaszolva 

elmondja, hogy véleménye szerint jelen pillanatban a BRFK létszáma és 

állománya elegendő arra, hogy Budapest közbiztonságát megfelelő mértékben 

garantálják. Soroksáron úgy hat-nyolc évvel ezelőtt merült fel a 

rendőrkapitányság igénye. Jómaga annak idején az ORFK-n dolgozott és a 

BRFK-val közösen ki is dolgozták a tervet, illetve megállapították a megfelelő 

létszámot, ami elegendő lenne a soroksári rendőrkapitányság üzemeléséhez, ha 

majd egyszer felépül. Ez a rendőrkapitányság a bűncselekményeket is 
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megfelelően tudná kezelni. Több terv is készült, most fejből nem tudja 

megmondani a pontos számadatokat, de azt tudja, hogy elegendő létszámmal és 

infrastruktúrával rendelkezne a kapitányság épülete. Véleménye szerint jelen 

pillanatban Soroksáron a csökkenő bűncselekmények száma alapján biztosítani 

tudják a közbiztonságot. Kitér a soroksári Rendőrőrsre és elmondja, hogy „hála 

Istennek” egy olyan őrsparancsnok volt ott, akit magasabb beosztásba tudtak 

helyezni, bár az is osztály jogállású a Kapitányságon. Kesik Róbert alezredes után 

bízták meg erre a feladatra, aki egy nagyon fiatal, agilis ember és Soroksáron is 

ugyan ezt a tevékenységet végezte. Elmondja, hogy az utánpótlás és a vezetői 

utánpótlás mindig a legnagyobb problémájuk és nem csak Soroksárra, hanem 

bárhova, mert manapság a kollégái egyre nehezebben vállalnak el vezetői 

beosztást. Ez a leterheltség és más egyéb elfoglaltság miatt van így. Úgy gondolja, 

hogy most már jó úton haladnak, „vannak kiszemelt” jelöltjeik, akik közül 

szeretnének az őrs élére kijelölni valakit. Természetesen a még regnáló 

Kapitányságvezető Asszony, illetve az Osztályvezető Úr egyetértésével 

szeretnének kijelölni olyan személyt, aki megfelel az Önkormányzat és a 

Kapitányság elvárásának és megfelel a BRFK elvárásának is. Folyamatosan 

keresik a megoldást, ezért egy pár hónap türelmet kér, minél hamarabb szeretnék 

ezt a személyi kérdést megoldani. A Rendőrőrs feladatait addig a helyettes is el 

tudja látni, párhuzamosan az osztályvezető irányításával. Jelzi, hogy ez tavaly is 

így volt, amikor Kesik Róbert Úr kilenc hónapig kórházparancsnoki feladatát látta 

el, ezért a XX. és XXIII. kerületi rendészeti feladatokat a jelenlegi Osztályvezető 

Úr látta el. Azt gondolja, hogy ezt a pár hetet vagy egy-két hónapot még „féllábon 

is végig tudja csinálni”. Megígéri a Képviselő-testületnek, hogy rendészeti 

vonalon – mivel jómaga a rendészeti helyettes – megtalálják azt a személyt, aki a 

Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, illetve alapvetően a lakosságnak is 

megfelel. Azt, aki tudja az elvárásokat teljesíteni, mert azt gondolja, hogy nem 

csak jó vezetőt kell találni, személyét az állománynak is el kell fogadnia, hiszen 

az állománnyal kell együtt dolgoznia. Mindent megtesznek, hogy az 

eredményeket továbbra is fenntartsák.  

 

Bese Ferenc: Megköszöni dr. Markó Attila tábornok úr szavait. Kiegészítésként 

elmondja, hogy miként Kapitány Asszonyt is megpróbálták segíteni, 

természetesen az új vezetőket is megpróbálják segíteni. Minden tőlük telhetőt 

megtesznek azért, hogy ehhez hasonló statisztikát tudjanak produkálni, legalább 

ilyen jó munkát tudjanak végezni. „Ami nem lesz egyszerű, azért azt látjuk.” 

Ismét elmondja, hogy ha segítségre van szükség, mindent megtesznek, ami tőlük 

telik. 

Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos 
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feladatokról szóló és Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető által készített 

beszámolót elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 109/2022. (III. 17.) határozata a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos 

feladatokról szóló és Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető által készített 

beszámolót elfogadja. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni Tábornok Úrnak, Kapitány Asszonynak és 

Őrsparancsnok Úrnak a jelenlétét és az általuk elmondottakat. Erőt, egészséget és 

minden jót kíván részükre. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

3. napirendi pont  Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben 

végzett munkájáról 

 Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti Varga Szimeon Urat, a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület elnökét. 

Kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Varga Szimeon Elnök Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Varga Szimeon: Nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 
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Geiger Ferenc: Megköszöni Varga Szimeon Úrnak és a Soroksári Polgárőrség 

valamennyi munkatársának, hogy önzetlenül, személyes anyagi támogatás nélkül 

végzik a munkájukat. Ez egy nagyon fontos munka. Az előző napirendi pont 

keretében elhangzott rendőrségi beszámolóban hallhatták, hogy a bűnözés 2010. 

év óta meredeken csökken. Biztos benne, hogy ehhez az Önkormányzat, a 

Polgárőrség és a Közterület Felügyelet hozzájárulása is kellett. Nagyon szépen 

köszöni a munkájukat. 

 

Bese Ferenc: „Geiger Úr gyakorlatilag elvette a kenyeremet, de nem baj.” 

Jómaga is megköszöni mind a 2021. évi, mind az eddigi munkájukat. Biztos 

benne, hogy ebben a nehéz helyzetben - gondol itt a pandémiára és a szomszédban 

dúló háborúra – nagyon sok feladat nehezedik a Polgárőrség vállára is. Arra kéri 

a Soroksári Polgárőrség Egyesületet, hogy ugyanígy végezzék el, és oldják meg 

ezeket a feladatokat, akár közösen a Rendészettel, a Rendőrséggel vagy az 

Önkormányzat más szerveivel. Úgy látja, hogy azok a statisztikák, amit Geiger 

Ferenc Képviselő Úr is említett, illetve az előző napirendi pont keretében is 

hallottak, az a Soroksári Polgárőrség munkájának is köszönhető. Még egyszer 

megköszöni a Polgárőrség munkáját. 

Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 110/2022. (III. 17.) határozata a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület 2021. évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bese Ferenc: További jó munkát kíván Varga Szimeon Elnök Úrnak és a 

Polgárőrség Egyesületnek. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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4. napirendi pont  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

rendelet módosítására (Burger King gyorsétterem 

kialakítása) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a Kerületi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítást. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy adminisztratív hiba 

történt, ugyanis a Képviselő-testületi előterjesztés 1. számú mellékletében 

szereplő rendelet-tervezet, illetve a 2. számú mellékletben szereplő rendelettükör 

vonatkozásában eltérés van. A rendelettükörben van szabályosan és helyesen az 

1. §-ban az a szövegrész, amely a „33/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül 

ki”. Az 1. számú mellékletben ez úgy szól, hogy a „33/B. §-a a következő 

rendelkezéssel egészül ki”. Ez egy jogtechnikai dolog, de fontos. Tehát helyesen 

a „következő (8) bekezdéssel egészül ki”. Elnézést kér a hibáért, más egyéb 

módosításuk nincs.  

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdések és hozzászólások hiányában, Jegyző Úr által 

elmondott kiegészítést figyelembe véve, szavazásra teszi fel a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) rendelet módosításáról szóló 6/2022. (III. 17.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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5. napirendi pont  Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő 

építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta az előterjesztésbe foglaltakat. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. figyelemmel a 429/2021.(X.12.) határozatában (a továbbiakban: alaphatározat) 

foglaltakra, az alaphatározatot a jelen határozat szerint kiegészíti, módosítja: 

II. elkészítteti a Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

az Alsónémedi-Soroksár közigazgatási határán elhelyezkedő 5-ös főúti 

körforgalom 4. ágának kiépítése érdekében azzal a feltétellel, ha aláírásra kerül a 

településfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó írásos megállapodás. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

eljárást folytassa le. 

IV. felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

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

testületének 111/2022. (III. 17.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán 

lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. figyelemmel a 429/2021.(X.12.) határozatában (a továbbiakban: alaphatározat) 

foglaltakra, az alaphatározatot a jelen határozat szerint kiegészíti, módosítja: 

II. elkészítteti a Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

az Alsónémedi-Soroksár közigazgatási határán elhelyezkedő 5-ös főúti 

körforgalom 4. ágának kiépítése érdekében azzal a feltétellel, ha aláírásra kerül a 

településfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó írásos megállapodás. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

eljárást folytassa le. 

IV. felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

6. napirendi pont  Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy előterjesztőként szeretné kiegészíteni az előterjesztést. 

Mindannyian tudják, hogy rendkívüli módon fontos, különösképpen jelenleg - a 

háború következményeinek, illetve a különböző helyzeteknek a kezelésére, így 

például a pandémiás helyzetben - az egyházak segítségét is figyelembe venni. 

Információként elmondja, hogy a környező kerületek, illetve települések 

legnagyobb részében nulla forintot biztosítanak az egyházak támogatására. 

Személy szerint mégis azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos feladat, nagyon 

fontos, hogy a környezetükben élő egyházak megfelelő anyagi és erkölcsi 

megbecsülésben részesüljenek. 

Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

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

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy mind a három Frakcióvezetővel való egyeztetés 

után „majdnem konszenzusos megoldás körvonalazódott”, ami azt jelenti, hogy a 
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Fidesz Frakció és a Civil Frakció „számszakilag is megnevezte” a javaslataikat, 

ezt fogja a Képviselő-testület elé tárni. Az Összefogás Soroksárért Frakció 

gyakorlatilag nem támasztott akadályt „ezen számok megismerése után”. 

Felsorolja egyenként, hogy a kerületben működő egyházak részére mekkora 

összegű támogatásokat javasolnak. Az előző évi támogatások összegét nem fogja 

felsorolni, de elmondja a támogatásokra tett javaslatok elvét, miszerint a két 

Katolikus gyülekezet ugyanannyi támogatást kapjon, és a két Református 

gyülekezet is ugyanakkora támogatásban részesüljön. A Soroksáron működő - 

gazdaságilag úgy mondanák, hogy telephellyel bíró, tehát gyülekezeti hellyel bíró 

- Evangélius Egyháznak a tavalyi javaslatát vették figyelembe, valamint nagyon 

csekély mértékű csökkentéssel a Görög Katolikus Egyházközség és a Zsidó 

Hitközség javaslatát vették figyelembe. Tehát a javaslatok a következők:  

1.) Budapest – Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 5 000 000,-Forint, 

2.) Budapest – Soroksári Református Egyházközség 3 500 000,-Forint, 

3.) Pesterzsébeti Evangélius Egyházközség – Soroksári Evangélius Plántáló 

Gyülekezete 2 000 000,-Forint, 

4.) Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia 5 000 000,-Forint, 

5.) Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 1 500 000,-Forint, 

6.) Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete 500 000,-Forint, 

7.) Budapest – Soroksár Újtelepi Református Missziói Egyházközség 3 500 000,-

Forint. 

Hozzáteszi, hogy ez a javaslatcsomag 1 000 000,-Forinttal meghaladja a 

20 000 000,-Forintos támogatási keretet, ezért javasolják, hogy az egyházak 

támogatására a Képviselő-testület biztosítson további 1 000 000,-Forintot az 

általános tartalékkeret terhére. 

 

Bányai Amir Attila: Tehát az egyházak 20 000 000,-Forint közpénz kapnak 

minden évben a Soroksári Önkormányzattól és az idei évre a támogatási igény 

27 000 000,-Forint körüli összeg volt. Jellemzően ezt a támogatási összeget 

felújításra, működési költségekre, egyházi feladatokra, ezek mellett közösségi 

feladatokra például gyerektáborokra kérik. Szeretné „leszögezni”, hogy személy 

szerint nincs ellene az egyházak támogatásának, viszont azt elvárná, hogy 

közpénzből közfeladatot finanszírozzanak és nem „kérjük és megadatik” alapon, 

hanem pályázat alapján. Jelenleg ez nem így működik Soroksáron, ezért várna 

ebben módosítást.  

 

Bese Ferenc: Bányai Amir Attila Képviselő Úrtól megkérdezi, hogy mire gondol. 

 

Bányai Amir Attila: Arra gondol, hogy jelenleg az a bevett gyakorlat, miszerint 

az egyházak megírják, hogy mire és mekkora támogatást szeretnének kapni, majd 

a Képviselő-testület megszavazza, hogy mennyit kapjanak. Ehhez képest arra 

gondol, hogy írjanak ki pályázatot közfeladatokra, amelyre az egyházak tudnak 
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pályázni és a pályázat alapján döntsön a Képviselő-testület, hogy melyik 

egyháznak mekkora támogatást ad. 

 

Bese Ferenc: Úgy gondolja, hogy a bürokráciát leszámítva gyakorlatilag ezek 

pályázatok, tudniillik mindegyik egyházközség és gyülekezet leírja, hogy mire 

szeretné fordítani a támogatási összeget. Megjegyzi, hogy a legnagyobb részük, 

sőt mondhatja, hogy mindegyikük közfeladatot lát el, ilyen közfeladat például a 

gyermekek táboroztatása. Vitatkozhatnának, hogy mi számít pályázatnak és mi 

nem. Nem biztos, hogy megegyezik a véleményük, hogy a bürokratikus 

úgynevezett pályázati rendszer mennyire támogatná az Önkormányzat érdekeit, 

mivel úgy is a Képviselő-testület fogja eldönteni és hozza meg a határozatát. Elég 

jól ismeri a pályázati rendszereket, ahol nagyon sok féle papírt csatolni kell, 

többek között a működésről, az aláírási címpéldányokról és egyebekről. Nem 

tudja elképzelni, hogy ez túl sokat jelentene az Önkormányzat részére. 

Mindannyian ismerik ezeket az egyházakat és ismerik a munkájukat, mondhatja 

azt, hogy az általuk leírtak, valamint pályázat egy részét képező okiratok és 

egyebek, amiket beadnak, kimerítik azt a feltételrendszert, amit Képviselő Úr 

felvetett. Véleménye szerint az Önkormányzat érdekeit nemhogy nem sérti, 

hanem sokkal inkább szolgálja. 

 

Bereczki Miklós: Ahogy az elmúlt években, úgy most is támogatja az egyházak 

támogatását. Nagyon sok feladatot átvállalnak a civil szervezetektől és az 

Önkormányzattól, akár a gyermekekkel való foglalkozásról, lelki neveléséről, 

táboroztatásáról van szó vagy bármi egyébről. Soroksár, több kerülettel 

ellentétben támogatja az egyházakat, véleménye szerint ez nagyon helyes dolog, 

bár többel tudnák támogatni őket. Úgy gondolja, hogy az a plusz 1 000 000,-

Forint nem egy nagy összeg, részéről maximálisan támogatandó. Jelzi, hogy van 

egy kérdése, és aztán megvitatják, hogy lehetséges - e. Az egyházaknak adott 

támogatások esetében milliós összegek vannak, úgy mint 1 500 000,-Forint vagy 

3 500 000,-Forint. Egyedül a Zsidó Hitközség kért keveset, csak 700 000,-

Forintot, az a kérdése, hogy azt a 200 000,-Forint differenciát, ami a kért 

támogatás és a javasolt támogatás között van, nem lehetne -e megadni, mert nem 

egy nagy összeg. Ez csak egy felvetés, az a kérdés, hogy a Képviselő-testület 

tudná -e támogatni. 

 

Bese Ferenc: Annyit szeretne még hozzátenni, hogy az úgynevezett pályázat 

eredményeképpen támogatási szerződést kötnek ezen egyházközségekkel, illetve 

gyülekezetekkel, amelyben nagyon pontosan leírják, hogy a közpénzek 

felhasználása, hogyan és milyen módon történhet. Ezért mondja azt, hogy ez 

„kvázi” felfogható pályázatnak is. 

Bereczki Miklós Képviselő Úrnak válaszolva elmondja, hogy természetesen a 

Képviselő-testület dönthet úgy, miszerint megadja a 200 000,-Forint 

különbözetet, mert ebben a tekintetben nem nagy összeg. Akkor viszont 
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figyelembe kellene venni, hogy a Görög katolikusok is csak 500 000,-Forinttal, a 

Református egyház szintén csak 500 000,- Forinttal kér többet. Ha mindenkinek 

megadják a kért összeget, akkor 26 500 000,-Forint lenne a végösszeg. 

 

Bereczki Miklós: Tehát az elv az, hogy mindenkitől egy keveset levegyenek a 

kért támogatási összegből. 

 

Bese Ferenc: „Így van.” Azt is elmondja, hogy miért. Sajnos a költségvetés 

összeállításánál sem volt véletlen, hogy az Önkormányzat tartalék alapja, akár a 

céltartalék, akár az általános tartalék keret ennyire megnőtt. Pont azért, mert nem 

tudják, hogy mi vár az Önkormányzatra 2022-ben, nem tudják, hogy az orosz-

ukrán háború, milyen hatással lesz Magyarországra és Soroksárra. Néhány perccel 

ezelőtt beszélt Lónya polgármesterével, aki értesítette, hogy egy öt fős család 

érkezett hozzájuk, de őket már nem tudják elszállásolni, ezért – pontosan még 

nem tudja – a mai napon vagy holnap reggel érkeznek Soroksárra. Nem az öt 

ember elszállásolásáról van szó, hanem arról, hogy nem lehet tudni, milyen 

menekült hullám lesz és Soroksárt miként fogja érinteni. A menekülő embereknek 

nem csak a szállását kell biztosítani, hanem az étkezését, ellátását, orvosi ellátását 

és egyebeket. Ezeket a feladatokat eddig is felvállalta az Önkormányzat és ezután 

is meg fogják tenni. Úgy gondolja, hogy az általános tartalékot nem kellene most 

felaprózni. Nagyon fontos az egyházak szerepe, nyilván ők is rengeteget tesznek 

ezekben a kérdésekben, de véleménye szerint a 20 000 000,-Forint, ami 

rendelkezésre áll és a hozzáadott további 1 000 000,-Forinttal közel vannak ahhoz 

a határhoz, ami biztosítja az egyházak és gyülekezetek céljainak és feladatainak 

az ellátását, illetve tükrözi az Önkormányzat szándékának a lényegét.  

 

Bányai Amir Attila: A pontosság kedvéért kiegészíti az általa korábban 

elmondottakat. Elmondja, hogy a működési és felújítási költségeket nem szívesen 

támogatná közpénzből. Tehát, ha az egyházak és gyülekezetek pályáznak vagy 

beadnak egy kérelmet, hogy mire költenék a közpénzt, akkor azok legyenek 

közfeladatok. 

 

Bese Ferenc: „Jó, megértettem Képviselő Úr.” Akkor jövő évben közfeladatokra 

fogják „kiírni a pályázatot”, azonban véleménye szerint teljesen mindegy, mert 

gyakorló egyházi vezetőként nagyon jól tudja, hogy ez esetben azt írják majd, 

hogy a gyerektáborra kérik a támogatást, mert eddig nem írták be a gyerektábort. 

Példaként említi, hogy ők a Református egyházban minden évben negyven 

gyermeket visznek a Balatonra, amit más forrásból finanszíroznak. Akkor most 

„kicserélik”, ezért nem látja óriási jelentőségét, de természetesen meg fogja 

vitatni a Képviselő-testület. 

 

Bereczki Miklós: Megköszöni Polgármester Úr magyarázatát, részéről így 

teljesen elfogadható és érthető a gondolatmenet. Elmondja, hogy az egyházak 
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kapnak állami támogatást, ami gyakorlatilag közpénz, hívhatják így is, meg úgy 

is, teljesen mindegy. Véleménye szerint ez egy gesztus az Önkormányzat részéről, 

hogy hozzátesz egy keveset a működésükhöz, ugyanis az egyházak általában 

forráshiánnyal küzdenek.  

 

Bese Ferenc: „Így van.” 

 

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy nem ért egyet Bányai Amir Attila Képviselő Úr 

szavaival, tudniillik ahogy Bereczki Miklós Képviselő Úr is említette, az 

egyházak működése nagymértékben forráshiányos. Amennyiben elveszik tőlük 

azt a lehetőséget, hogy beruházásra, felújításra is fordíthassanak pénzt, akkor nem 

fognak tudni semmit csinálni. Tavaly a két újtelepi egyházközösség kapott 

támogatást, idén a Soroksári Nagyboldogasszony Plébánia kapott támogatást, de 

még ez sem elég arra, hogy például Soroksár legrégebbi templomát felújítsák. 

Még több tízmillió vagy százmillió forint hiányzik és még szeretnének kérni. 

Jómaga ugyan nem beszélt plébános úrral, de Polgármester Úr elmondta nekik, 

hogy az Önkormányzatnak csak minimális, pármillió forintos támogatási 

lehetősége van, amivel igazából csak „lyukakat tudnak befoltozni”. Nem tud 

egyetérteni azzal a felvetéssel, hogy csak olyan közfeladat elvégzésére adjanak 

támogatást, ami az Önkormányzat alapvető feladata lenne. Tudomásul veszi, hogy 

Bányai Képviselő Úrnak ez a véleménye, de a Civil Frakcióval egyeztetve az a 

véleménye, hogy egy ilyen jellegű módosítást nem tudnak támogatni a jövőben. 

 

Bányai Amir Attila: Leszögezhetik, hogy nem értenek egyet, ezzel nincs is 

semmi gond. Polgármester Úr említette, hogy akkor majd másképpen tologatják 

a költségeket. Itt az elszámolás szempontjából van ennek lényeges szerepe, 

amikor elszámolnak azzal, hogy mire költötték a kerület pénzét, ekkor fog 

kiderülni, hogy közfeladatot láttak - e el vagy sem. Az, hogy a felújításokat, a 

beruházásokat miből finanszírozzák, nem biztos benne, hogy van hozzá közük, de 

lehet, hogy mégis. Jelenleg úgy látja, hogy „épül, szépül az egyház” miközben 

közösségi feladatokra alig marad pénz. 

 

Bese Ferenc: Elnézést kér Bányai Amir Attila Képviselő Úrtól, de nem egészen 

érti, hogy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy „épül, szépül” és nem 

marad közösségi feladatok ellátására pénz. 

 

Bányai Amir Attila: Jelzi, hogy nem az egyházakról beszélt, hanem a kerület 

„büdzséjére” éretette. 

 

Bese Ferenc: Tehát Képviselő Úr azt mondja, hogy a 20 000 000,- Forint is sok 

az egyházak támogatására. 
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Bányai Amir Attila: Nem a támogatást kérdőjelezi meg, azonban nem látja a 

közösségi feladatokat kiemelve, ebből a támogatásból. A támogatási kérelmekben 

közüzemi számlákat lát, felújítási költségeket, beruházásokat. 

 

Bese Ferenc: Úgy gondolja, hogy az egyházak működése eleve közösség teremtő 

és a közösségnek nagyon fontos feladata, egy megtartó része Soroksárnak. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az Alaptörvényben és az ágazati törvényben 

rögzített a hitélet támogatása, a bejegyzett egyházak működése. Ahogy 

Polgármester Úr is megfogalmazta, ez jogszabályi szinten is megjelenik. Az 

egyházak működése önmagában is közösségi feladatellátásnak tekinthető, minden 

tárgyi és egyéb részével együtt. Az egyházak működése, az, hogy helyet adnak a 

hívőknek, hogy például a katolikusok, reformátusok megfelelő környezetben 

tudják gyakorolni a hitüket, már önmagában közfeladatnak tekinthető, amit az 

állam és az önkormányzat támogat. Egyébként a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben is nevesítve vannak az egyházak. Még 

egyszer elmondja, hogy már alaptörvényi szinten is megjelenik, hogy az, hogy 

egy bejegyzett egyház a feladatait ellátja, már közösségi feladatellátás. Az - 

információi szerint Soroksáron szép számban lévő - hívek hitéleti 

tevékenységének bármilyen támogatása közfeladatnak tekinthető. Polgármester 

Úr is utalt rá, hogy „kvázi” pályázati keretrendszernek is tekinthető, mert van egy 

meghatározott cél, amire kérnek támogatást. Tisztelettel kéri a Képviselő-testület 

tagjait, hogy az előterjesztéshez csatolt támogatási szerződéstervezetet 

tanulmányozzák át, mert abban kifejezetten rögzítésre kerül, illetve a támogatási 

szerződés 2. pontja így szól: „Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak 

megfelelően 2022. évben a 3. pontban meghatározott támogatás összegét, 

elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra 

használja fel:”. Tehát itt szerepel a meghatározott cél. A támogatási 

szerződéstervezet 1. pontjában utalás történik a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre, vagyis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, 

valamint a közfinanszírozásra vonatkozó 2007. évi CLXXXI. törvényre. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy Jegyző Úr nagyjából összefoglalta, amit el 

szeretett volna mondani. Hozzáteszi, hogy jelenleg a Soroksári büdzsé részeként 

szereplő 21 000 000,-Forintról döntenek, egy olyan nem kiírt pályázat alapján, 

ami évek óta működik az egyházak megelégedésére. Hozzáfűzi, hogy a civil 

szervezetek ugyan úgy kapják a támogatásokat. Véleménye szerint ezt a vitát nem 

érdemes tovább fokozni. Bányai Amir Attila Képviselő Úr megjegyzésével 

kapcsolatban, hogy „épül, szépül” a templom, megjegyzi, hogy nem csak ez az 

egy templom, hanem Soroksáron épült még egy Református templom, épül az 

újtelepi templom mellett a közösségi ház… 

 

Bese Ferenc: Hozzáteszi, hogy elkészült az Evangélikus templom is. 
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Orbán Gyöngyi: Tehát az Evangélikus templom is, nem beszélve arról, hogy a 

templom felújítása is folyik. Felhívja a figyelmét mindenkinek, hogy ez a Magyar 

Kormány támogatásával készül, ezt jó, ha mindenki tudja.  

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy szavazások következnek. Bejelenti személyes 

érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, mert jómaga a Soroksári 

Református Egyházközség világi vezetője. Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-testület kizárja - e a szavazásból. Kéri, 

hogy aki ki akarja zárni a szavazásból, az „igen”-nel szavazzon. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra" c. napirendi pont tárgyalása 

során kizárja a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert.” 

 

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

szavazattal, 1 tartózkodás mellet elutasította a javaslatot, azaz Bese Ferenc 

polgármestert érintettsége miatt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 112/2022. (III. 17.) határozata Bese Ferenc polgármester 

szavazásból való kizárásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra" c. napirendi pont tárgyalása 

során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert. 

 

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

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a kerületi egyházak 2022. évi támogatására biztosított 

20.000.000,- Ft keretösszeget 1.000.000.- Ft összeggel megemeli, melyet az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Általános tartalék" sora terhére 

biztosít.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 113/2022. (III. 17.) határozata a kerületi egyházak 2022. évi 

támogatására biztosított keretösszeg megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

a kerületi egyházak 2022. évi támogatására biztosított 20.000.000,- Ft 

keretösszeget 1.000.000.- Ft összeggel megemeli, melyet az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének „Általános tartalék" sora terhére biztosít.  



23 
 

Bese Ferenc: Megkérdezi, hogy a határozati javaslatokat felteheti -e egyben 

szavazásra. 

 

(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy a határozati javaslatokról egyben 

kívánnak szavazni.) 

 

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

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel: 

Fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök 

beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és 

rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási 

munkálatokra a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók 

közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos 

táborok).  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest - Soroksári Református Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet 

a következő célra használhat fel:  

Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények 

szervezésére, konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági munkához 

szükséges eszközök beszerzésére, valamint működésük biztosítására 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 
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III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló 

Gyülekezetet (a továbbiakban: Támogatott) 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

Gyermek – és ifjúsági helyiség kialakítására, felszerelésére a templom 

alagsorában, a gyermekek és fiatalok mentális- fizikai- és szellemi fejlesztését 

célzó eszközök beszerzésére, gyülekezeti – és ökumenikus programok 

szervezésére: gyülekezeti nap, gyermektáborok, koncert, agapé, kirándulás, a 

bábcsoport, a konfirmandus csoport, a gyülekezet ének- és zenekarának 

programjaira, utazásaira, valamint előadások szervezésére, az istentiszteleti 

élethez kapcsolódóan audiovizuális eszközök beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.” 

  

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel:  

Épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari 

munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, 

tetőfedő, kőműves stb.), egyes adódó felújítási/engedélyezési tervek és szakértői 

vélemények elkészítésére, a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes 

szakipari munkák elvégzésére, liturgikus és templomi eszközök, ruhadarabok 

továbbá egyes textíliák, szőnyegek beszerzésére, templomi kivetítő és közvetítő 

kamerarendszer kialakítására, a templom és a plébánia fejlesztési munkálataihoz 

kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására: takarítás, mosás, a templom és 
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plébánia egyes közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz); egyes külön 

adódó járulékos, kisebb restaurálási költségek finanszírozására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata .2022. évben a 

Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

1.500.000,- Ft, azaz Egymillió- ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a 

következő célokra használhat fel: 

Működési költségekre, közösségi programokra, kisebb felújításokra a 

templomban és a parókián, az egyházi iroda bútorainak és irodatechnikai 

berendezéseinek cseréjére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, 

azaz Ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra 

használhat fel: 

Könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási 

előírások szerinti kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása 

érdekében konyhai eszközök, edények beszerzésére, a Zsinagóga karbantartására 

(pl. vízszerelés, beázás elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, 

légkondicionáló berendezések karbantartása), a soroksári zsidó temető gondnoki 

lakásába víz bevezetésére, illetve a villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó 
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temető karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére (pld. virág, fűmag, 

tápoldat, gyomírtó), soroksári zsidó temető kerítésének állagmegóvása, soroksári 

zsidó temető mártír emlékmű felújítására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget (a 

továbbiakban: Támogatott) 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint 

összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

A gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, 

kulturális programok és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és 

rászorulók segítésére, a gyerekek és fiatalok táboroztatására, a  templomkert 

kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építés folytatására, 

karbantartási és felújítási munkálatokra, a kültéri világítás kiépítésére, a 

biztonsági kamerarendszer kiépítésére, kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, 

függönyökre és konyhai eszközökre, a templom hangosítástechnikai, valamint 

akusztikai környezetének kialakítására, könyvek beszerzésére.  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat. 

 



27 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 114/2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent 

István Plébánia 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel: 

Fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök 

beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és 

rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási 

munkálatokra a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók 

közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos 

táborok).  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 115/2022. (III. 17.) határozata a Budapest - Soroksári 

Református Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest - Soroksári Református Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet 

a következő célra használhat fel:  

Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények 

szervezésére, konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági munkához 

szükséges eszközök beszerzésére, valamint működésük biztosítására 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 
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foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 116/2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus 

Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2022. évi 

támogatásáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló 

Gyülekezetet (a továbbiakban: Támogatott) 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

Gyermek – és ifjúsági helyiség kialakítására, felszerelésére a templom 

alagsorában, a gyermekek és fiatalok mentális- fizikai- és szellemi fejlesztését 

célzó eszközök beszerzésére, gyülekezeti – és ökumenikus programok 

szervezésére: gyülekezeti nap, gyermektáborok, koncert, agapé, kirándulás, a 

bábcsoport, a konfirmandus csoport, a gyülekezet ének- és zenekarának 

programjaira, utazásaira, valamint előadások szervezésére, az istentiszteleti 

élethez kapcsolódóan audiovizuális eszközök beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 117/2022. (III. 17.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony 

Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát (a továbbiakban: Támogatott) 

5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel:  

Épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari 

munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, 

tetőfedő, kőműves stb.), egyes adódó felújítási/engedélyezési tervek és szakértői 
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vélemények elkészítésére, a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes 

szakipari munkák elvégzésére, liturgikus és templomi eszközök, ruhadarabok 

továbbá egyes textíliák, szőnyegek beszerzésére, templomi kivetítő és közvetítő 

kamerarendszer kialakítására, a templom és a plébánia fejlesztési munkálataihoz 

kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására: takarítás, mosás, a templom és 

plébánia egyes közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz); egyes külön 

adódó járulékos, kisebb restaurálási költségek finanszírozására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 118/2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus 

Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata .2022. évben a 

Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 

1.500.000,- Ft, azaz Egymillió- ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a 

következő célokra használhat fel: 

Működési költségekre, közösségi programokra, kisebb felújításokra a 

templomban és a parókián, az egyházi iroda bútorainak és irodatechnikai 

berendezéseinek cseréjére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

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

testületének 119/2022. (III. 17.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-

Pesti Körzetének 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, 

azaz Ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra 

használhat fel: 

Könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási 

előírások szerinti kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása 

érdekében konyhai eszközök, edények beszerzésére, a Zsinagóga karbantartására 

(pl. vízszerelés, beázás elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, 

légkondicionáló berendezések karbantartása), a soroksári zsidó temető gondnoki 

lakásába víz bevezetésére, illetve a villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó 

temető karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére (pld. virág, fűmag, 

tápoldat, gyomírtó), soroksári zsidó temető kerítésének állagmegóvása, soroksári 

zsidó temető mártír emlékmű felújítására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 120/2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep 

Református Misszió Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a 

Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközséget (a 

továbbiakban: Támogatott) 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint 

összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

A gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, 

kulturális programok és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és 

rászorulók segítésére, a gyerekek és fiatalok táboroztatására, a  templomkert 

kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építés folytatására, 

karbantartási és felújítási munkálatokra, a kültéri világítás kiépítésére, a 

biztonsági kamerarendszer kiépítésére, kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, 
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függönyökre és konyhai eszközökre, a templom hangosítástechnikai, valamint 

akusztikai környezetének kialakítására, könyvek beszerzésére.  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak 

támogatása” sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban 

foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel 

kapcsolatos döntések meghozatalára. 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Úgy gondolja, hogy mindenki tájékozott a kérdést illetően. Annyit szeretne 

hozzátenni, hogy a helyzettel kapcsolatban megtett lépéseket a Frakcióvezetőkkel 

írásban egyeztetve tette, illetve tették, tehát gyakorlatilag az egész Képviselő-

testület tudott róla. 

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

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

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

javaslat elfogadását. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy dr. Staudt Csaba Elnök Úr felhívta a figyelmét 

arra, hogy a határozati javaslatok számozásánál véletlenül a „(II. 17.)” szerepel. 

Természetesen a mai Testületi ülésnap, azaz március 17. a helyes, ezért kéri, hogy 

a „(III. 17.)” dátumot vegyék figyelembe.  

 

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

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és 

Lónya Község Önkormányzata között az ukrajnai háborús konfliktus 



32 
 

magyarországi kihatásaira tekintettel megkötött, jelen határozat melléklete 

szerinti együttműködési megállapodást. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lónya 

Község Önkormányzat Polgármesterét.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosít Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) részére az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt támogatás 

nyújtásához szükséges Támogatási Szerződés megkötéséről.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet.  

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 121/2022. (III. 17.) határozata Lónya Község 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és 

Lónya Község Önkormányzata között az ukrajnai háborús konfliktus 

magyarországi kihatásaira tekintettel megkötött, jelen határozat melléklete 

szerinti együttműködési megállapodást. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lónya 

Község Önkormányzat Polgármesterét.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 122/2022. (III. 17.) határozata a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosít Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) részére az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt támogatás 

nyújtásához szükséges Támogatási Szerződés megkötéséről.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet.  

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat a 2022. évi óvodai beíratás időpontjának 

meghatározására 

 Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Babócsi Beáta Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

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

véleményét. 

 

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

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az óvodai beíratás időpontját 2022. május 09-től 2022. május 11-ig terjedő 

időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak 

szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert a 2022. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetménynek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, 

valamint az óvodák honlapján való közzétételére. 

III. amennyiben veszélyhelyzet fennállása esetén az Emberi Erőforrások 

Minisztere döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) hoz a beiratkozás központi 

időpontjáról és menetéről, a miniszteri döntés szerint kerül végrehajtásra a 2022. 

évi óvodai beiratkozás. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

http://www.soroksar.hu-n/
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 123/2022. (III. 17.) határozata az óvodai beíratás időpontjának 

meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az óvodai beíratás időpontját 2022. május 09-től 2022. május 11-ig terjedő 

időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak 

szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert a 2022. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetménynek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, 

valamint az óvodák honlapján való közzétételére. 

III. amennyiben veszélyhelyzet fennállása esetén az Emberi Erőforrások 

Minisztere döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) hoz a beiratkozás központi 

időpontjáról és menetéről, a miniszteri döntés szerint kerül végrehajtásra a 2022. 

évi óvodai beiratkozás. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által fenntartott III. sz. Összevont Óvoda 

jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére 

(takarítói álláshely engedélyezése) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

Bizottság véleményét. 

 

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

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Bereczki Miklós: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is egyhangúlag 

támogatták az előterjesztést. Véleménye szerint ez mindenféleképpen 

támogatandó és megköszöni a gyerekekért eddig elvégzett munkát. 

 

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

határozati javaslat „A” változatát, mely szerint: 

http://www.soroksar.hu-n/
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát 2022. április 1. 

napjától egy takarítói álláshellyel megemeli, és az ehhez szükséges forrást az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Intézményi céltartalék, Intézményi 

egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. március 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről 

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 124/2022. (III. 17.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 

jóváhagyott intézményi létszámának megemelésével, takarítói álláshely 

engedélyezésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát 2022. április 1. 

napjától egy takarítói álláshellyel megemeli, és az ehhez szükséges forrást az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi 

egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének 

értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a határozatban 

foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. március 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának 

időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ternesz Ferencné Intézményvezető asszonynak és valamennyi 

óvoda munkatársának megköszöni az eddigi munkájukat. Sok sikert kíván a 

jövőben és a továbbiakban.  

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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10. napirendi pont  Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának 

módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 4 

igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazat és 2 tartózkodás 

mellett javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Egresi Antal: Mint a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány elnöke bejelenti érintettségét. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a 

Képviselő-testület érintettsége miatt kizárja - e Egresi Antal Képviselő Urat a 

szavazásból. Kéri, hogy aki ki akarja zárni a szavazásból, az „igen”-nel 

szavazzon. 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból - érintettsége miatt - Egresi Antal képviselőt.” 

 

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

szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot, azaz Egresi Antal 

képviselőt érintettsége miatt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 125/2022. (III.17.) határozata Egresi Antal képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

alapító okiratának módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki 

a szavazásból - érintettsége miatt - Egresi Antal képviselőt. 

 

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

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító 

Okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak érdekében, 

hogy a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése megtörténjen,  

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel 

érdekében a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 

gondoskodjon arról, hogy az Alapító Okirat a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra, valamint a 

helyben szokásos módon (az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az 

Önkormányzat honlapján) közzétételre kerüljön.  

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 126/2022. (III.17.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító 

Okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak érdekében, 

hogy a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése megtörténjen,  

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel 

érdekében a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és 

gondoskodjon arról, hogy az Alapító Okirat a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra, valamint a 

helyben szokásos módon (az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az 

Önkormányzat honlapján) közzétételre kerüljön.  

Határidő: 2022. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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11. napirendi pont  Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 

1./ Pacsirta köz 4./ Pacsirta köz 2./ Vágóhíd u. 112./ 

Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ 

Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyen található 

ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó 

elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni 

elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület 184079/14 helyrajzi számú, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta 

köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ 

Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2723 m2 területű ingatlan 

Hajduné Várhegyi Valéria tulajdonában álló 1260/32688-ad tulajdoni hányadára 

és Hajdu Péter tulajdonában álló 1272/32688-ad tulajdoni hányadára - 

mindösszesen 2532/32688-ad tulajdoni hányadra - vonatkozóan.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a tulajdonostársakat a döntésről. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 127/2022. (III.17.) határozata a 184079/14 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 

1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd 

u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken 
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található ingatlan 2532/32688 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási 

joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni 

elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület 184079/14 helyrajzi számú, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta 

köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ 

Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2723 m2 területű ingatlan 

Hajduné Várhegyi Valéria tulajdonában álló 1260/32688-ad tulajdoni hányadára 

és Hajdu Péter tulajdonában álló 1272/32688-ad tulajdoni hányadára - 

mindösszesen 2532/32688-ad tulajdoni hányadra - vonatkozóan.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a tulajdonostársakat a döntésről. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. 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. 

 

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

támogatta a 14 db. határozati javaslatot. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a határozati javaslatokat. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadta a határozati 

javaslatokat. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a határozati 

javaslatokat. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a határozati javaslatok 

elfogadását. 
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Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság elfogadta a határozati javaslatokat. 

 

Bese Ferenc: Ellenvetés hiányában egyben teszi fel szavazásra a határozati 

javaslatokat, de külön határozatok fognak készülni. Kérdések és hozzászólások 

hiányában szavazásra teszi fel az 1-től – 14-ig számozott határozati javaslatokat, 

melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati telkek szabályozására 

vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. (VII. 06.), 

345/2020. (VII. 14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX. 12.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, valamint a 184079/14 

helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz 

- Pacsirta köz - Károly köz „felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös 

tulajdonban álló ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének 

lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a 

Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 

47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 

1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I. 19.) 

határozatával módosított 90/2020. (II. 11.) határozatát hatályon kívül helyezi.” 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található 

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

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 

szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 172/2020.(IV. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi.” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található 

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

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 

szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 334/2020. (VII. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi.” 

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 103/2021. (III. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 2022. december 31. napjára módosítja.” 

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 

5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2021. (IX. 14.) 

határozatával módosított 140/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.” 

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 

és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található 

ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) határozatával 

módosított 180/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

258/2021. (VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) határozatával módosított  

262/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára 

módosítja.” 

 

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

63/2022. (I. 20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022.április 30. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 102/2022. (II. 17.) határozatát 

II. egyetért Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos – heti több napon történő – 

helyettesítése érdekében dr. Bajmóczy Géza orvos feladatellátásába történő 

bevonásával. 

III. felkéri a Polgármestert a 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási 

szerződés 5. sz. mellékletének módosítására és az érintettekkel a szerződés 

megkötésére.  

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

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

intézményvezetőjét. 

V. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés módosításáról értesítse Budapest 

Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az 

Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 17.) határozat II. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

14.3. és 14.4 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  
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A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

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

megbízásuk megválasztásuk napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó 

határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam 

lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

90/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 128/2022. (III. 17.) határozata az önkormányzati telkek 

szabályozására vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati telkek szabályozására 

vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 129/2022. (III. 17.) határozata a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. (VII.06.), 

345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. (VII. 06.), 

345/2020. (VII. 14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX. 12.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, valamint a 184079/14 

helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz 

- Pacsirta köz - Károly köz „felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös 

tulajdonban álló ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének 

lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a 

Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 130/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” 

illetve Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 

számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó 

kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I. 19.) határozatával módosított 

90/2020. (II. 11.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 

47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 

1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I. 19.) 

határozatával módosított 90/2020. (II. 11.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 131/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 

53/A szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 30/2021. (I. 19.) határozatával módosított 172/2020.(IV. 

14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található 

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

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 
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szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 172/2020.(IV. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 132/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 

47/B szám található ingatlan 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 34/2021. (I. 19.) határozatával módosított 334/2020. (VII. 

14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található 

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

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként 

szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I. 19.) határozatával 

módosított 334/2020. (VII. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 133/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 

helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával 

módosított 103/2021. (III. 16.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 103/2021. (III. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 134/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 
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Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 140/2021. (IV. 13.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 

5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2021. (IX. 14.) 

határozatával módosított 140/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 135/2022. (III. 17.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira 

utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló 

(196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

447/2021. (X. 12.) határozatával módosított 180/2021. (IV. 13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 

és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található 

ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) határozatával 

módosított 180/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 136/2022. (III. 17.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 258/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének 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 



47 
 

megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

258/2021. (VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 137/2022. (III. 17.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) 

határozatával módosított 262/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) határozatával módosított  

262/2021. (VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 138/2022.(III.17.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

63/2022. (I. 20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022.április 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 139/2022. (III. 17.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 102/2022. (II. 17.) határozatát 

II. egyetért Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos – heti több napon történő – 

helyettesítése érdekében dr. Bajmóczy Géza orvos feladatellátásába történő 

bevonásával. 

III. felkéri a Polgármestert a 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási 

szerződés 5. sz. mellékletének módosítására és az érintettekkel a szerződés 

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

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

intézményvezetőjét. 

V. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés módosításáról értesítse Budapest 

Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az 

Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 140/2022. (III. 17.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 

17.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 17.) határozat II. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

14.3. és 14.4 pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

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

megbízásuk megválasztásuk napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó 

határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam 

lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 141/2022.(III.17.) határozata testvérvárosi kapcsolat 

létesítéséről szóló 90/2022.(II. 17.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 



49 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

90/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának 

elszámolásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi 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  

a Képviselő-testület által 2021. évben, pályázati úton nyújtott támogatása 

elszámolásához  

1.az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

3. a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesület által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

4. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

5. a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott szakmai is 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

6.az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

7.az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

11. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 
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12. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

13. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

14. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

15. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

17. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

18. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

19. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

20. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

21. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

22. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 

által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 142/2022. (III. 17.) határozata a civil szervezetek 2021. évi 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Képviselő-testület által 2021. évben, pályázati úton nyújtott támogatása 

elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

3. a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesület által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

4. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

5. a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott szakmai is 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 
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6. az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

11. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

12. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

13. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

14. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

15. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

17. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

18. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

19. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

20. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

21. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

22. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 

által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

14. napirendi pont  Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek 

hatályosulásának felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 
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dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

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 tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

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

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

bérleti díjtételeinek felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. A következő napirendi ponttal 

kapcsolatban zárt ülést rendel el. 
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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.  

 

 

18. napirendi pont  Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. 

Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról 

 Előterjesztő: Dr. Brezoczki Erika Erzsébet hivatalvezető 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti Dr. Brezoczki Erikát a XXIII. kerületi 

Kormányhivatal vezetőjét és munkatársait. Dr. Brezoczki Erika Hivatalvezető 

Asszonytól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet: Nincs kiegészítése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

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

 

Bese Ferenc: Megköszöni a Kormányhivatal eddigi munkáját, további sok sikert 

kíván a jövőben is. 

 

(Egresi Antal Képviselő Úrnak felhívja a figyelmét, hogy tájékoztató lévén a 

napirendi ponttal kapcsolatban nem lehet kérdéseket feltenni.) 

 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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21. napirendi pont  Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdések, 

bejelentések az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó 

ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első 

napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 

 Előterjesztő: képviselők 

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy a frakcióvezetők korábban jelezték, hogy nem 

kívánnak bejelentéseket, kérdéseket feltenni, bejelenteni, ezért ezt a napirendi 

pontot lezárja. 

 

Felhívja a tisztelt Képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy a 2022. április 

03-ai választás előtti utolsó Képviselő-testületi ülést tartották meg. Nagyon 

fontosnak tartja mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy vegyen részt a 

választáson és lelkiismerete, tudása, értékrendje szerint szavazzon és válassza ki 

a szerinte legjobb jelöltet. „Markánsan” biztat mindenkit, hogy menjen el 

szavazni, éljen az alkotmányos jogával, mert nagyon fontos ez Magyarországnak, 

ezen belül „pici hazánknak, Soroksárnak is”.  

Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel megköszöni a Képviselő-testület munkáját, további jó 

egészséget kíván mindenkinek. Ezzel a Képviselő-testület ülését bezárja.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

   Bese Ferenc        dr. Szabó Tibor 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

 
 


