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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2022. május 11. napján 11 óra 00 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő (késéssel) 

  Márk István nem képviselő bizottsági tag 

 Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag  

 

Távolmaradását előre jelezte:  -  

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

      dr. Vas Imre tanácsadó 

      Kincses Péter ügyvezető igazgató 

      Geiger Tamás ügyvezető igazgató 

      Tamási Ferenc ügyvezető  

 

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 

határozatképes. Bányai Amir képviselő bizottsági tag távolmaradását előre nem jelezte.   

 

Bereczki Miklós a meghívóban szereplő napirendi pontokra tesz javaslatot. Módosító javaslat 

hiányában szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok elfogadását: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 

módosítására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 

megalkotására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott támogatás és a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (25.) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető 

11. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (26.) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 

12. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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 (27.) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 

13. 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 

14. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

15. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 98/2022.(V.11.) határozata a 2022. május 11-ei rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. május 11-ei rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 

módosítására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 

megalkotására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott támogatás és a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (25.) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető 

11. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására (26.) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 

12. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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 (27.) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 

13. 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 

14. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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15. Egyebek 

 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 

módosítására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzati képviselőnek, 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról 

szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 99/2022.(V.11.) határozata az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 

14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet megalkotását, a rendelet-tervezet 

szerint. 

 

 

11 óra 02 perckor az ülésterembe érkezik Bányai Amir Attila képviselő bizottsági tag 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós: közben hét főre bővült a „csapat”, tehát teljes a létszám. 

 

dr. Szabó Tibor: egy elütést tartalmaz az előterjesztés. A rendelet-tervezet címében 5/2021. (II.18.) 

szerepel, amely helyesen 5/2022. (II.18.), tehát az évszám került elírásra.  
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Bánya Amir: a költségvetési rendeletben összeghez van-e kötve a Polgármester úr általi 

átcsoportosítási lehetőség? 

 

Polonkai Zoltánné: igen, 50 millió Ft-ig.  

 

Bereczki Miklós további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-

tervezetet, annak címében szereplő helyes rendeletszám feltüntetésével.   

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 100/2022.(V.11.) határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet megalkotását, a rendelet-

tervezet szerint.   

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására 

(8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bányai Amir: észrevettem, hogy a likviditási gyorsráta számításában szerintem van egy számítási 

hiba. 

 

Polonkai Zoltánné: köszönjük az észrevételt, megnézzük. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet, rendelet-tervezet szerinti megalkotását.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 101/2022.(V.11.) határozata az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotásáról    

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, az Önkormányzat 2021. évi költségvetés 

végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet, rendelet-tervezet szerinti megalkotását.   

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.   
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A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 102/2022.(V.11.) határozata az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

maradványának elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

maradványát 6.903.392.491.- Ft összeggel hagyja jóvá.  

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére 

(10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: azt javasolnám, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal a Képviselő-testület felé.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel Orbán Gyöngyi azon javaslatát, mely szerint a Bizottság a 

„Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére 

(10.)” című előterjesztés tekintetében ne éljen javaslattal a Képviselő-testület felé. 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 103/2022.(V.11.) határozata közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról 

szóló megállapodások megkötéséről 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére (10.)” című előterjesztés tekintetében nem él javaslattal a Képviselő-

testület felé.  

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bányai Amir: egyetértek az intézmények dolgozóinak anyagi és erkölcsi megbecsülésével, és ezért 

a jutalmak háromszorosával való emelésével is. Kérdésem, hogy a jelenlegi inflációt követő 

béremelés is várható-e az Önkormányzat részéről?  

 

dr. Szabó Tibor: a közszférában a bérjavadalmazás általában jogszabályokban meghatározott 

táblázatokhoz kötött. Az Önkormányzat egyébként az óvodai dolgozóknál, óvodapedagógusonként 

alapból már 50.000,- Ft/fő támogatást nyújt saját büdzséből, ami szerintem egyedülálló, és relatív 

magasnak mondható. Ez a jutalmazás egy kétszeri jutalom, amely minden önkormányzati 

intézményben dolgozót érint. A bérrendezés kapcsán részletes információkkal még nem 

rendelkezünk, de figyeljük a közlönyökben való változásokat. Bízvást reméljük, hogy esetleg majd 

az állami normatív finanszírozás is követni fogja az inflációt.      

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és II. pontjait.   
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A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 104/2022.(V.11.) határozata az intézményi dolgozók jutalmazásával kapcsolatos 

döntéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, 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.  

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

szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításának előkészítéséről. 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.   

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 105/2022.(V.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 

2021. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1-től 11-ig terjedő 

határozati javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 106/2022.(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 
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A 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. 

 

 

2. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 107/2022.(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 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.  

 

 

3. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 108/2022.(V.11.) határozata a 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 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.   

 

 

4. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 109/2022.(V.11.) határozata a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 

543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa.  

 

 

5. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 110/2022.(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 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.  
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6. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 111/2022.(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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 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.) 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. 

 

 

7. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 112/2022.(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 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.  

 

 

8. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 113/2022.(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 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. 

 

 

9. határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 114/2022.(V.11.) határozata az önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági 

társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. 

(XII. 07.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A 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.  

 

 

10. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 115/2022.(V.11.) határozata a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos döntéséről 

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

A 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.  

 

 

11. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 116/2022.(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 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.  

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott támogatás és a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény 

jóváhagyására (25.) 

Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató 

 

Bányai Amir: igaz, hogy az ügyvezető elhagyja a soroksári Sc-t? Legalábbis ez a szóbeszéd.   

 

Bereczki Miklós: valahol azt olvastam, hogy Zalaegerszegen lesz sportigazgató. 

 

dr. Szabó Tibor: a hír igaz. Előterjesztés készült, sürgősségi indítványként kerül a T. Testület elé. 

Az ügyvezető úr írásban jelezte kérelmét, jogviszonya, közös megegyezéssel való megszüntetésére. 

Az utódjelölttel is egyeztetett már a Polgármester úr. A holnapi nap a T. Testület elé kerül az anyag.    

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., IV. pontjait.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 117/2022.(V.11.) határozata a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott 

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

tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámoló, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I.  fogadja el a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott célzott támogatás és a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített 

beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámolót. 

II.  a Soroksár Sport Club Kft. 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 208.704.000,- 

Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott eredményből 208.704.000,- Ft-ot 

eredménytartalékba helyezzen. 

IV. döntéséről értesítse a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét. 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint 

a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény 

jóváhagyására (26.) 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., IV. 

pontjait.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 118/2022.(V.11.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

készített beszámoló, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján 

készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I.  fogadja el a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámolót, 

továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámolót. 

II.  a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

68.000,- Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott eredményből 68.000,- Ft-ot 

eredménytartalékba helyezzen. 

IV.  a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről. 
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12. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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 (27.) 

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető igazgató 

 

Bereczki Miklós: köszönjük szépen a tevékenységet és a munkát, nagyon színvonalas lett a Galéria, 

amióta átvette a vezetését.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., IV. pontjait.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 119/2022.(V.11.) a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. fogadja el a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek juttatott 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 Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött 159 ezer Ft adózott eredményt hagyja jóvá. Az adózott eredményből 

159 ezer Ft-ot eredménytartalékba helyezzen. 

IV. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről. 

 

 

 

13. 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  

 

Bányai Amir: a beszámoló szerint, átlagosan 29 és fél fő a foglalkoztatott az intézménynél. Közülük 

23-an megváltozott munkaképességűek vagy hátrányos helyzetűek. Amit nem sikerült kibogoznom, 

hogy a bérkartonok alapján 10 és 19 fő közötti létszám látszik. Most vagy az van, hogy nem mindenki 

kap jövedelmet, vagy nem minden jövedelemre számolnak el támogatást.   

 

Tamási Ferenc: a megváltozott munkaképességű dolgozók a csomagoló részlegen dolgoznak, 

utánuk tudjuk igénybe venni a támogatást is, ezért másképp jelenik meg. A hátrányos helyzetű 

dolgozók a közfoglalkoztatottak jobbára, akik a közfoglalkoztatotti jogviszony keretében dolgoznak.  

A megváltozott munkaképességű dolgozók azok, akiknek a támogatásához az egyik részt a 

Kormányhivataltól, a másik részt az önkormányzati bértámogatásból szerezzük be.   
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Bányai Amir: két végletet látok. 80 ezres béreket és 600 ezres bért. Mit végez az egyik, és mit végez 

a másik? 

 

Tamási Ferenc: változik a bér attól függően, hogy szakképzett vagy szakképzetlen a dolgozó, illetve 

a mentornak, mint segítő személynek a bére is elszámolható, és az én fizetésem is, mint vezetőé, 

adminisztratív dolgozóé, de van még más munkakör is, többek között sofőr, mentor.  Ezek mind 

különböző kategóriák, nekik nyilván magasabb a fizetésük, mint a minimálbér.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., IV. pontjait.  

 

A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 120/2022.(V.11.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek juttatott 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 eredménytartalékba helyezzen. 

IV.  a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről. 

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót. 

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Polonkai Zoltánné tájékoztatást ad a Bizottság részére az Önkormányzat mai napi főszámla-

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  
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A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 19 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                              Márk István 

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


