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

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2022. május 11. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  
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Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Bereczki Miklós 

Sebők Máté Zoltán 

 

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

Mikó Imre 

Seres Béla 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Dr. Staudt Csaba képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző, osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

Sashegyi Klaudia gyámügyi ügyintéző 

Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

Tamási Ferenc Soroksári Szoc. Fogl. ügyvezető 

      

 

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

      

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 
 

 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 6 

fővel határozatképes.  
 

 

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

Dr. Staudt Csaba képviselő jelezte távolmaradását. Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pontok vonatkozásában van-e a bizottság tagjainak kiegészíteni valója, javaslata? 

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok meghívó szerint történő elfogadását: 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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2. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására Semmelweis nap 

alkalmából (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések 

alapján biztosított szociális ellátásokról (20.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

7. Tájékoztató a szociális helyzetről (22.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

8. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de 

minimis támogatás felhasználásáról. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként 

létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
 

9. Javaslat felnőtt fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

10. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 66/2022. (V.11.) határozata a 2022. május 11-ei ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. május 11-ei ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására Semmelweis nap 

alkalmából (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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6. Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések 

alapján biztosított szociális ellátásokról (20.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

7. Tájékoztató a szociális helyzetről (22.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

8. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de 

minimis támogatás felhasználásáról. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként 

létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
 

9. Javaslat felnőtt fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

10. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. Napirendi pont     

Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és 

II. pontjának az elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 67/2022. (V.11.) határozata az intézményi dolgozók 

jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

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

I. 2022. évben két alkalommal nettó 75.000-75.000 Ft/fő, éves szinten összesen nettó 

150.000,- Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosítson az önkormányzat gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon dolgozók részére, akik jogviszonyban 

állnak, nem állnak felmondás alatt és a próbaidejüket már letöltötték. A jutalom fedezete 

az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a költségvetési 

maradvány összegéből.  
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II. kérje fel a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, továbbá 

szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának előkészítéséről. 

 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására Semmelweis nap 

alkalmából (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és 

II. pontjának az elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 68/2022. (V.11.) határozata címzetes főorvosi címet elismerő 

díszoklevél adományozásáról Semmelweis-nap alkalmából 

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

I. Semmelweis-nap alkalmából címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet 

adományozzon Dr. Horváth Judit gyermek fogorvos részére, aki több mint 20 éven 

keresztül gyermek fogorvosoként Soroksáron praktizál, és megfelel a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. §-

ában foglalt jogszabályi követelményeknek. 
 

II. kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a díszoklevél ünnepélyes keretek között 

történő átadásáról. 

 

 

4. Napirendi pont     

Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

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

Babócsi Beáta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Mikó Imre: Az előterjesztés készítője, Sashegyi Klaudia gyámügyi ügyintézőként és a Szociális 

és Köznevelési Osztályként van megjelölve. Kérdezi, hogy van gyámügyi ügyintézője a 

Hivatalnak, de a gyámügyi feladatokat továbbra is a Kormányhivatal látja el?  

 

Babócsi Beáta: A Kormányhivatal hatáskörébe nem folyik bele a Hivatal. Jegyzői hatásköri 

gyámügyi feladatokat lát el külön jogszabály alapján. 

 

Mikó Imre: Kérdezi, hogy mióta van ez így? 
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Babócsi Beáta: 2013. január 1-jével álltak föl a Kormányhivatalok és azóta meg vannak osztva 

a feladatok.  

 

Mikó Imre: Szeretné megköszönni az Osztály munkáját, véleménye szerint rendkívül részletes 

és nagyon jól áttekinthető anyagot készített. Szeretné felhívni a Bizottság figyelmét és 

segítséget szeretne kérni a Bizottság részéről az ügyben, hogy vizsgálja meg a Hivatal, hogy a 

rendkívüli települési támogatás - melynek esetében jól látható, hogy rendkívül lecsökkent az 

igénylők száma is és értelemszerűen az összegszerűsége is, vélhetően azért, mert 

megemelkedtek a jövedelmek, a bérek, a nyugdíjak, melyek meghaladják azt az összeghatárt, 

mely alapján a kérelmezők támogatásban részesülhetnének - összegét milyen mértékben 

lehetne megemelni.   

 

dr. Szabó Tibor: Alapvetően átalakult a szociális szféra, ha lehet így fogalmazni. Munkaalapú 

társadalmat épít a jelenleg is regnáló kormány. Látható volt az, hogy a korábbi segélyezési 

szisztéma jelentősen megváltozott és a munka világába való visszavezetés, az adórendszer és 

minden egyéb a felé mutat, hogy lehetőség szerint mindenki próbáljon meg a munkaerőpiacon 

elhelyezkedni. Ezzel egy idejűleg a jövedelempótló támogatások és az állam által nyújtott 

különböző szociális ellátások rendszere is megváltozott. 

 

Babócsi Beáta: Kiegészítésként elmondja, hogy 2022. január 1-jétől hatályba lépett az új 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, mely alapján 

megemelésre kerültek a kifizetett támogatási összegek is és az egy főre jutó jövedelem korlátok 

is. A rendkívüli települési támogatás esetében 20.000 Ft-os emelés került bevezetésre a 

jövedelem korlát tekintetében, valamint a kifizethető támogatás összege 114.000 Ft-ra 

emelkedett. Ennek köszönhetően remélhetőleg nőni fog a közeljövőben azoknak a köre, akik 

beleférnek ebbe a támogatási formába. 

 

Mikó Imre: Kérdezi, hogy a többi ellátás tekintetében is emelkedtek ezek a korlátok? Törvény 

által meghatározott emelésről van szó? 

 

Babócsi Beáta: Az Önkormányzat saját hatáskörben dönt a támogatások vonatkozásában. Az 

emelés a többi ellátást is érintette, jóval magasabb jövedelem korlátok kerültek elfogadásra és a 

kifizethető támogatások összegét is nagy mértékben érintette az emelés. 

 

Mikó Imre: A tájékoztatás nagy részben okafogyottá tette felvetését, de véleménye szerint az év 

vége közeledtével esetleg elvégezhető lehetne egy arra kiterjedő vizsgálat, hogy az 

emeléseknek köszönhetően történtek-e változások ez ügyben. 

 

dr. Szabó Tibor: Továbbra is figyelemmel kell kísérni az emelések lehetőségét figyelembe véve 

a munkaerőpiaci lehetőségeket és az ellátási köröket. Vannak az aktív korúak, akik dolgoznak, 

tanulók, nyugdíjasok, ők ellátottak. Ha ezen a körön kívül esik valaki, akkor az állami ellátó 

szféra jövedelempótló ellátást biztosít a számára, de az aktív korú, ellátásban nem részesülők 

esetében koncepcionális szinten kell gondolkozni. Sajnos tetten érhető volt az, hogy a 

társadalom bele tud kényelmesedni ebbe a helyzetbe, motiválttá szükséges tenni arra, hogy 

mindenki aktív tagja legyen a társadalomnak. Erre szolgál pl. a családi kedvezmény is, melyre 

csak az jogosult, aki dolgozik és gyermeket nevel. Ettől függetlenül felülről nyitott a szociális 

ellátó szféra, ha valaki megfelel az adott ellátási feltételeknek és az adott ellátási feltételek 

mellett az igényjogosultságát benyújtja, a jövedelemkorlátok figyelembevételével a támogatás 

megítélésre kerül. A felvetést a hivatal figyelembe veszi, a következő évi beszámoló is mutatni 

fogja, hogy milyen irányba változott a szociális ellátások száma, a kiutalásra került 

támogatások összege és ehhez kell majd a költségvetést viszonyítani. 
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Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat I. és II. pontjának az elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 69/2022. (V.11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroskár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

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

I. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 

fogadja el. 
 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről. 

 

 

5. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

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

elfogadását? 

 

A bizottság tagjai egyhangúlag igennel válaszolnak. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9., 10. és 11. határozati javaslatok elfogadását. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a határozati 

javaslatok elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de külön határozatok fognak születni. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 70/2022. (V.11.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és a 138/2022. (III. 17.) határozatokkal módosított 

524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és a 138/2022.(III.17.) határozatokkal 

módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára 

módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 71/2022. (V.11.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

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

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

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

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

október 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 72/2022. (V.11.) határozata az 195325/9, 195325/11, 

195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 73/2022. (V.11.) határozata a kerület parkolási helyzetének 

javításáról szóló 543/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

parkolási helyzetének javításáról szóló 543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 74/2022. (V.11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az 

Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 133/2021. (IV. 13.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi 

számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló  

133/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 75/2022. (V.11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, természetben az 

Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 134/2021. (IV. 13.) 

határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi 



8 

 

számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló  

134/2021. (IV. 13.) határozatának 

I.) II. pontját az alábbiak szerint módosítsa:  

„II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az M-101395 számú változási vázrajzzal 

megegyező tartalmú kisajátítási vázrajzra vonatkozóan elkészített kisajátítást pótló adásvételi 

szerződést” 

II.) végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 76/2022. (V.11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101962 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 

260/2021. (VI. 08.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi 

számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101962 

számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló 260/2021. (VI. 08.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 77/2022. (V.11.) határozata a 185003 helyrajzi számú, 

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

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

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

kapcsolatos döntéséről szóló 443/2021. (X. 12.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

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

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

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

kapcsolatos döntéséről szóló 443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

október 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 78/2022. (V.11.) határozata az önkormányzati 

intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -

hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és 

-hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 79/2022. (V.11.) határozata a 135 jelzésű autóbusz járattal 

kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 135 jelzésű 

autóbusz járattal kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 80/2022. (V.11.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

szóló 139/2022. (III. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

Erzsébet által működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 139/2022. (III. 17.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

 

6. Napirendi pont     

Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján 

biztosított szociális ellátásokról (20.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

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

Babócsi Beáta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. I. 

és III., 2. I. és III., 3. I. és III., valamint 4. I. és III. pontjának az elfogadását. Tájékoztatja a 

bizottságot, hogy a határozati javaslatok elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de külön 

határozatok fognak születni. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 81/2022. (V.11.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt 

Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási szerződés 

alapján 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról 

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

I. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a 

Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött 

feladatellátási szerződések alapján 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámolót 

fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről történő 

értesítéséről. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 82/2022. (V.11.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet Önkormányzatának Humán 

Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés alapján 2021. évben 

biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról 

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

I. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet 

Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási 

szerződés alapján a 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámolót fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről történő 

értesítéséről. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 83/2022. (V.11.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra az Alfa Karitatív Egyesülettel 

kötött ellátási szerződés alapján 2021. évben biztosított szociális feladatok elvégzéséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

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

I. a kötelezően biztosítandó, utcai szociális munka szociális ellátására az Alfa Karitatív 

Egyesülettel kötött ellátási szerződés alapján 2021. évben nyújtott szociális feladat 

elvégzéséről szóló beszámolót fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről történő 

értesítéséről. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 84/2022. (V.11.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján 2021. évben biztosított 

ellátásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

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

I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális 

ellátásra Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés 

alapján a 2021. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást - mely szerint ellátási igény 

hiányában a szerződéses partner nem nyújtott szolgáltatást - fogadja el. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről történő 

értesítéséről. 

 

 

7. Napirendi pont     

Tájékoztató a szociális helyzetről (22.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a szociális helyzetről készült tájékoztatót. 
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8. Napirendi pont     

Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis 

támogatás felhasználásáról. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként 

létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

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

Tamási Ferenc: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az előterjesztés kapcsán végzett sok munkát. Kérdés és 

hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., valamint IV. pontjának az 

elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 85/2022. (V.11.) határozata a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások 

felhasználásáról, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján 

elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról 

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

I. fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek jutatott célzott támogatás 

és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről 

és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján 

készített egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött 108.000 Ft.- Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott 

eredményből 108.000,- Ft-ot helyezzen eredménytartalékba. 

III. értesítse a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a döntésről. 

 

 

9. Napirendi pont     

Javaslat felnőtt fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 
A Bizottság 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében 

az alábbi határozatot hozta. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 86/2022. (V.11.) határozata két felnőtt fogorvossal             

(Dr. Mikovcsák Judit, Dr. Hargitai Ágnes) kötött Feladat-ellátási szerződés 2. számú 

mellékletének módosítása tárgyában kialakított véleményéről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 124. § h) pontjában 

meghatározott véleményezési feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy egyetért a két felnőtt 

fogorvos heti rendelési idejének módosításával, ezért javasolja a Polgármesternek az érintett 

Feladatellátási szerződések 2. számú mellékletét módosító szerződések megkötését.  
 

Határidő: 2022. május 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

10. Napirendi pont     

Egyebek 

 

 

 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 13 

óra 47 perckor bezárja. 
 

 

 

 

 

K.m.f. 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 

 

 
 

 

 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

 

 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 

 

 

 

 

 

 

 


