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készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. május 12. (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, 

Tüskés Józsefné, Zimán András Ferenc képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  dr. Staudt Csaba képviselő 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint az ülésen 

megjelenteket. A Képviselő-testület hivatalos ülésének megnyitása előtt 

bemutatja Soroksár új őrsparancsnokát, Suskovics Zoltán Őrnagy Urat, akinek 

ezúttal is nagyon jó soroksári tartózkodást és ha lehetőség adódik rá, akkor minél 

kevesebb esetet, ahogyan azt mondani szokták: kevés olyan eseményt kíván, 

amivel foglalkoznia kell. A Képviselő társai és az Önkormányzat nevében is 

elmondhatja, hogy minden segítséget szeretnének megadni a Rendőrőrs 

munkájához. Erőt, egészséget kíván Őrsparancsnok Úr számára. 

 

Suskovics Zoltán: Megköszöni Polgármester Úr szavait. 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. 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 dr. Staudt Csaba Képviselő Úr írásban előre jelezte távolmaradását a 

Testületi ülésről. A kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok 

módosítására tesz javaslatokat és előre is elnézést kér, ha belebonyolódna, de sok 

változtatást javasol a kiküldött Meghívóhoz képest, ezért megpróbálja 
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összefoglalni. Javasolja, hogy első napirendi pontként, sürgősségi indítványként  

tárgyalják a kiosztott „Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. ügyvezető 

igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” című 

előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirend 

módosítására tett javaslatokról egyben vagy külön-külön szavazzanak. 

 

(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni.) 

 

Felsorolja a napirenddel kapcsolatos módosításokat. Javasolja, hogy első 

napirendi pontként a kiosztott sürgősségi indítványt tárgyalják a „Javaslat a 

Soroksári Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító 

Okiratának módosítására” című előterjesztést.  

A Meghívóban 1. napirendi pontként szereplő „Polgármesteri tájékoztató az előző 

ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” című napirendi pont után javasolja 

tárgyalni a Meghívóban 25. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Sport Club Kft-nek jutatott 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” című napirendi pontot, mivel az összefügg az első napirendi 

pontként javasolt sürgősségi indítvánnyal. Ügyvezető igazgató úrnak a 

minisztériumba kell mennie a „kialakult helyzetet megoldani vagy legalábbis 

enyhíteni”, ezért kéri, hogy a fent említett napirendi pontot elsők között 

tárgyalják.  

Javasolja továbbá, hogy 9.15 órai kezdettel tárgyalják a Meghívóban 23. napirendi 

pontként szereplő „Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című napirendi pontot. 

Javasolja, hogy 9.30 órai kezdettel tárgyalják a Meghívóban 24. napirendi 

pontként szereplő „Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi 

költségvetésének teljesítéséről” című napirendi pontot, ebben a Soroksári Bolgár, 

Német és Roma Önkormányzatok beszámolójáról van szó.  

10.00 órai kezdettel javasolja tárgyalni a Meghívóban 26. napirendi pontként 

szereplő „Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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” című napirendi pontot.  

10.15 órai kezdettel javasolja tárgyalni a Meghívóban 27. napirendi pontként 

szereplő „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 készített egyszerűsített éves 
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beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására” című napirendi 

pontot.  

Javasolja, hogy 10.30 órai kezdettel tárgyalják a Meghívóban 28. napirendi 

pontként szereplő „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” című napirendi 

pontot.  

Javasolja, hogy 10.45 órai kezdettel tárgyalják a Meghívóban 29. napirendi 

pontként szereplő „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a 

közhasznúsági melléklet elfogadására” című napirendi pontot, melyben a Klébl 

Márton Közalapítvány, a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány, valamint a Soroksár Sportjáért Közalapítvány beszámolóiról van 

szó.  

Ezek után zárt ülés lesz, de erről külön fognak szavazni.  

Végül a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 

kerület 195325/7 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca 

– Ciklámen út – Bíbic köz által határolt területen található ingatlan beépítésével 

összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára” című napirendi pont levételére tesz 

javaslatot.  

Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 16. napirendi pont levételéről és 

a zárt ülés keretében tárgyalni javasolt napirendi pontról külön szavaznak, a többi 

módosítást egyben tenné fel, ha a Frakcióvezetők egyetértenek a javaslattal. 

 

(A Frakcióvezetők jelzik, hogy egyetértenek a javaslattal.) 

 

További javaslat és ellenvetés hiányában egyben teszi fel szavazásra a 2022. 

május 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak módosításáról szóló 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető 

igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” című 

napirendi pontot.” 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 25. 

napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 

célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 
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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” című napirendi pontot közvetlenül a „Polgármesteri 

tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pontot 

követő napirendi pontként tárgyalja.”  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a XX. kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című 

napirendi pontot 9.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a nemzetiségi 

önkormányzatok 2021. évi költségvetésének teljesítéséről” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 26. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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” című napirendi pontot 10.00 órai kezdettel 

- a Meghívóban 27. napirendi pontként szereplő 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” című napirendi pontot 10.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő 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” című napirendi pontot 10.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a közalapítványok 

működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” című napirendi 

pontot 10.45 órai kezdettel 
tárgyalja.”  

 

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

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

testületének 160/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető 

igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” című 

napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 161/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 25. 

napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 

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” című napirendi pontot közvetlenül a „Polgármesteri 

tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pontot 

követő napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 162/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a XX. kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című 

napirendi pontot 9.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a nemzetiségi 

önkormányzatok 2021. évi költségvetésének teljesítéséről” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 26. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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” című napirendi pontot 10.00 órai kezdettel 

- a Meghívóban 27. napirendi pontként szereplő Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás 

felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 
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alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyására” című napirendi pontot 10.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő 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” című napirendi pontot 10.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a közalapítványok 

működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” című napirendi 

pontot 10.45 órai kezdettel 
tárgyalja.  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjának módosításáról szóló javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 16. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/7 hrsz. 

alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca – Ciklámen út – Bíbic 

köz által határolt területen található ingatlan beépítésével összefüggő építési 

szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési 

döntés meghozatalára” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 163/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 16. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/7 hrsz. 

alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca – Ciklámen út – Bíbic 

köz által határolt területen található ingatlan beépítésével összefüggő építési 

szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési 

döntés meghozatalára” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjának módosításáról szóló javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 30. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására az 
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Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 164/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 30. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására az 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy azért nem szavaztak 

a Meghívóban 31. napirendi pontként szereplő „Javaslat az oktatást, nevelést 

végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására” című napirendi 

pont zárt ülésen való tárgyalásáról, mert azt a törvény erejénél fogva zárt ülés 

keretében kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek. 

 

Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására 

és Alapító Okiratának módosítására (sürgősségi indítvány) 

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

3.) Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 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 

4.) Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 
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továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

7.) Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről  

8.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésének 

teljesítéséről  

9.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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  

10.) 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  
11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására 

15.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására 

16.) Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére 

17.) Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben 

18.) Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

19.) Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található 

ingatlan 2000 m2 területe kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1–2. és 90-

92.) 

21.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére 

(erdőterületek változása miatt az FRSZ-TSZT összhang megteremtése okán, a 
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Vecsés út hiányzó szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán) 

22.) Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására 

Semmelweis nap alkalmából 

23.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

25.) Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási 

szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról  

26.) Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott 

általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos 

népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól 

27.) Tájékoztató a szociális helyzetről 

28.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására az Önkormányzat tulajdonában 

álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (zárt ülés) 

29.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (zárt ülés)  

30.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági 

melléklet elfogadására  

31.) 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  

32.) 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 165/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására 

és Alapító Okiratának módosítására (sürgősségi indítvány) 

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

3.) Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de 

minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről 

és vagyonkezeléséről 
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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 

4.) Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) 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 

7.) Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről  

8.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésének 

teljesítéséről  

9.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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  

10.) 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  
11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására 

15.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására 

16.) Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére 

17.) Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben 
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18.) Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

19.) Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található 

ingatlan 2000 m2 területe kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1–2. és 90-

92.) 

21.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére 

(erdőterületek változása miatt az FRSZ-TSZT összhang megteremtése okán, a 

Vecsés út hiányzó szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán) 

22.) Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására 

Semmelweis nap alkalmából 

23.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

25.) Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási 

szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról  

26.) Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott 

általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos 

népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól 

27.) Tájékoztató a szociális helyzetről 

28.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására az Önkormányzat tulajdonában 

álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (zárt ülés) 

29.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (zárt ülés)  

30.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági 

melléklet elfogadására  

31.) 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  

32.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  
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1. napirendi pont  Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. ügyvezető 

igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának 

módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy Dragoner Attila Ügyvezető Úr kezdeményezte, 

hogy közös megegyezéssel távozhasson a Sport Clubtól. Mindannyian jól tudják, 

hogy Dragoner Attila Úr nagyon „csodálatos munkát végzett”, nemcsak 

ügyvezetőként, hanem olyan vezetőként is, aki a Sport Clubot előre vitte. Mivel 

az országos sajtóban is megjelent, ezért úgy gondolja, hogy nem titok, olyan 

ajánlatot kapott, amit nem nagyon lehet visszautasítani. Úgy tudja, hogy a 

Zalaegerszeg klubját fogja irányítani. Tájékoztatja a Testületet, hogy az utódjáról 

szóló tárgyalások eredményre vezettek, ez alapján Szűcs Mihály Urat javasolják 

az ügyvezetői poszt betöltésére. Elmondja, hogy Szűcs Mihály Úr szintén volt 

már a Sport Clubnál, - és egy kis segítséget kér tőle, mert pontosan nem emlékszik 

– talán nyolc évig.  

 

Szűcs Mihály: Jelzi, hogy öt évig. 

 

Bese Ferenc: Tehát öt éven keresztül töltötte be az ügyvezetői pozíciót és a 

Nyíregyháza NB I-es klubját is vezette. Megvan a tapasztalata, a helyismerete és 

hasonló mértékben, az úgynevezett támogató egyesületben, a Ferencvárosnál is 

betölt olyan funkciót, amit Dragoner Attila korábban töltött be. Felkéri Szűcs 

Mihály Urat, hogy pár szót mondjon magáról. 

Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól megkérdezi, hogy Szűcs Mihály Úr 

hozzászólásának megadásához kell -e szavaznia a Képviselő-testületnek. 

 

dr. Szabó Tibor: „Nem.”  

 

 Szűcs Mihály: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Szeretné 

megköszönni a bizalmat, hogy az elmúlt öt év után, ami alatt Dragoner Attila 

vezette a Kft-t, rá esett a választás. Elmondja, hogy Dragoner Attila csapattársa 

volt és jó barátja is, és mondhatja, hogy a Fradi miatt napi kapcsolatban álltak. A 

felkérés megtiszteltetés számára és jó érzéssel jött vissza. Úgy gondolja, hogy az 

első öt év is sikeres időszaka volt a Sport Clubnak, és a Club ezen az úton ment 

tovább Dragoner Attila és az Önkormányzat segítségével. Az elkövetkező 

időszakban szeretnék megvalósítani, hogy a Sport Club ugyanezen a „fejlődési 

íven” menjen tovább és minél több fiatalnak biztosíthassanak játéklehetőséget. 

Ismét megköszöni a lehetőséget és elmondja, hogy nagy örömmel jött vissza. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 
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Bereczki Miklós: Elmondja, hogy nem hagyhatja ki a lehetőséget, mert 

mindkettőjüket személyesen is ismeri a pályáról. Remek sportemberek és 

labdarúgók voltok, és jelenleg is azok. Bizonyították, hogy sportvezetőként is 

kiválóak. Nagyon sajnálja, hogy Dragoner Attila elmegy, de sok sikert kíván 

számára az új kihívásokhoz. Örömét fejezi ki, hogy Szűcs Mihály visszatért a 

Sport Clubhoz. Egészen biztos benne, hogy a Soroksári Sport Club és a 

Zalaegerszeg is jó kezekben lesz. „Maximálisan” támogatja őket és reméli, hogy 

a Képviselő-testület többi tagja is. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. hozzájárul Dragoner Attila határozott idejű munkajogviszonyának a határozott 

idő lejárta előtti, az ügyvezető által kérelmezett időpontban, 2022. május 31. 

napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 

2022. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időre Szűcs 

Mihály Pált (anyja születési neve, lakcím: 1089 Budapest)  választja meg. A 

megválasztott ügyvezető részére 2022. június 01. napjától személyi juttatásként az 

alábbi összeget állapítja meg:   

Munkabér: br. 550.000.- Ft/hó  

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. június 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

1. az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11. Az ügyvezető  

A társaság ügyvezetője:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Születési hely és idő:  

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1089 Budapest  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre,  

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. június 01.  
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A megbízatás lejárta: 2027. május 31.”   

az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„13. Cégjegyzés  

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Név: ..........................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:  

Név: 

................................................................................................................................ 

és  

Név: 

................................................................................................................................. 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.  

Név: 

............................................................................................................................. és  

Név: 

................................................................................................................................ 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.”  

II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 

1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.   

III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. május 31.  

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 166/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatója munkajogviszonyának határozott idő letelte előtti 

megszüntetéséhez való hozzájárulásáról   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. hozzájárul Dragoner Attila határozott idejű munkajogviszonyának a határozott 

idő lejárta előtti, az ügyvezető által kérelmezett időpontban, 2022. május 31. 

napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 167/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatójának megválasztásáról    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   
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I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 

2022. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időre Szűcs 

Mihály Pált (anyja születési neve, lakcím: 1089 Budapest)  választja meg. A 

megválasztott ügyvezető részére 2022. június 01. napjától személyi juttatásként az 

alábbi összeget állapítja meg:   

Munkabér: br. 550.000.- Ft/hó  

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. június 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 168/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító 

Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

1. az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11. Az ügyvezető  

A társaság ügyvezetője:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Születési hely és idő:  

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1089 Budapest  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre,  

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. június 01.  

A megbízatás lejárta: 2027. május 31.”   

az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„13. Cégjegyzés  

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Név: ..........................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:  

Név: 

................................................................................................................................ 

és  

Név: 

................................................................................................................................. 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.  

Név: 

............................................................................................................................. és  
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Név: 

................................................................................................................................ 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.”  

II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 

1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.   

III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

(Bese Ferenc polgármester személyesen is gratulál Szűcs Mihály Úrnak a 

kinevezéséhez, valamint Dragoner Attila Úrnak megköszöni az eddigi munkáját 

és sok sikert kíván az új megbízásához.) 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

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

intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

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

megköszönte a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a polgármesteri 

tájékoztatót. 
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

3. napirendi pont  Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 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 gazdálkodásnak 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására 

 Előterjesztő: Dragoner Attila ügyvezető 

 

 

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

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

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

támogatta a beszámolót. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a beszámolót. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 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 jóváhagyja. Az adózott eredményből 

208.704.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. döntéséről értesíti a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 169/2022. (V. 12.) a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott 
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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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 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 jóváhagyja. Az adózott eredményből 

208.704.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. döntéséről értesíti a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét.  

 

Bese Ferenc: További jó munkát kíván Dragoner Attila Úrnak és Szűcs Mihály 

Úrnak. 

 

Dragoner Attila: Megköszöni a támogatást és további jó munkát kíván a 

Képviselő-testület részére. 

 

Bese Ferenc: Dragoner Attila Úrnak jelzi, hogy hiányozni fog Soroksár életéből, 

de reméli, hogy amikor a Soroksár feljut az NB I-be, akkor játszanak majd 

egymással. „Ne vegye fenyegetésnek.” Minden jót kíván. Ezt a napirendi pontot 

lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, 

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a rendelet módosítását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 



19 
 

üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati 

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 az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2022. (V. 12.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

5. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy a Bizottsági üléseken is elmondta, miszerint a 

Kormányhivatal javaslatára, indítványára, szakmai segítségnyújtásában foglaltak 

miatt kerül a Képviselő-testület elé ez a rendelet módosítás. Minden 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálták, és kifejezetten a 

rendkívüli ülés összehívására vonatkozó szabályokat „finom hangoltuk”. Ezen 

felül kérte a kollégákat, hogy ha van még kérésük, javaslatuk jelezzék, ha már 

mindenképpen a Képviselő-testület elé kell hozni a rendelet módosítását. A 

Szociális és Köznevelési Osztálynak volt javaslata, amit „beépítettek” a 

módosításba, illetve a mai napon tárgyalandó Tűzoltósági beszámolóval 

kapcsolatban került egy „finom javítás” az SZMSZ-be. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 
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Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Bereczki Miklós: Gyakorlatilag ez egy központ által „generált jogharmonizáció” 

az Mötv-t alapul véve. Az Mötv. 44. §-a egy általános szabályt fogalmaz meg, 

tehát nem taxatíve sorolja fel, hogy miben lehet rendkívüli testületi ülést 

összehívni. Az a kérdése, hogy azzal kapcsolatban hol tudnak információt kapni, 

hogy hogyan lehet rendkívüli ülést összehívni, mert adott esetben, ha szükség van 

rá, Bizottsági elnökök is összehívhatnak rendkívüli ülést. Kérdezi, hogy erről 

kaphatnának -e információt. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy az Mötv. 44. §-ában van meghatározva egy 

alaphelyzet, hogy a Kormánymegbízott, a Képviselő-testület Bizottságai és a 

Polgármester jogosult a rendkívüli ülés összehívására a törvény erejénél fogva, de 

többek között, akár képviselő vagy a jegyző is kezdeményezheti. Például, ha az 

április 3-án lebonyolított választás kapcsán, a februári Testületi ülésen valamilyen 

oknál fogva nem sikerült volna az SZSZB tagokat megválasztani, a március 16-

ai Testületi ülés már időn túl lett volna, hiszen március 15-éig kellett 

megválasztani a tagokat. Ekkor neki, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjének 

kötelessége lett volna javasolni egy rendkívüli ülés összehívását. A jegyzőre az 

Mötv. 44. §-a nem vonatkozik, ezért kell meghatározni, hogy adott esetben az 

Mötv-ben nem meghatározott személyek, milyen módon hívhatják össze a 

rendkívüli ülést. Ha nem az Mötv-ben meghatározott személyek hívják össze a 

rendkívüli ülést, például Kormánymegbízott, elégséges csak az okot megjelölni, 

semmi mást. Ezen szervezeteken, személyeken kívüli kezdeményezők esetében 

meg kell jelölni, hogy pontosan miért kezdeményezi a rendkívüli ülést, mely 

időpontban és hogy milyen előterjesztést kíván elfogadtatni. Részletesebb és 

kötöttebb az egyéb kezdeményezőkre vonatkozó helyi szabályozás. Az Mötv. 44. 

§-a pedig, ahogy Képviselő Úr is mondta, egy általános keret. 

 

Bereczki Miklós: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati 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 Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (V.12.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

6. 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 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Bereczki Miklós: Elöljáróban megjegyzi, hogy „relatíve” elég keveset vesz 

igénybe a költségtérítésből, körülbelül a 10 %-át, tehát nem érintett annyira a 

kérdésben. Mégis megkérdezi „hát hogyha érintetté” tudna válni a válasz vagy a 

gondolat által. Az előterjesztés konkrétan mobiltelefon vásárlást említ példaként, 

azaz telekommunikációs eszközt. Mivel ez egy elég drága eszköz, ezért kérdezi, 

hogy nem lehetne -e összevonni az adott évi vagy havi költségtérítések összegét 

ezzel kapcsolatban, hogy ténylegesen lehessen venni egy mobiltelefont. Persze 

korlátozottan, esetleg ciklusonként egyet. Ezt nem módosító indítványként 

kívánja elmondani, csak „gondolatébresztőként”. Lehet, hogy technikailag lenne 

értelme. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy a kérdéssel kapcsolatban egyeztetett Aljegyző 

Kisasszonnyal. A képviselői jogviszony vonatkozásában biztosat nem lehet látni 

előre, mert jogában áll adott esetben lemondani a képviselői mandátumáról. 

Álláspontjuk szerint a havonta járó 15 000,-Forintos költségtérítés utólagos 

elszámolásának nem látja akadályát. Adott esetben a képviselő megvásárolja a 

készüléket, ha lehet úgy fogalmazni meghitelezi és eltelt idő után igényli az 

eszköz értékét vagy amit a Képviselő Úr kérdez, hogy nem veszi igénybe a havi 
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költségtérítést, hanem jelzi, hogy egy mobiltelefon készülék vásárlására készül és 

ezért utólagos elszámolást kér. Egy költségvetési évet tekintve az utólagos 

elszámolás, polgármesteri jóváhagyással „működhet is”. Tehát, ha a képviselő 

nem vette igénybe a havi költségtérítést, „kvázi” a keret rendelkezésre áll és az év 

végén a képviselői mandátuma még fennáll, akkor álláspontja szerint, például a 

12×15 000,- Forint összegű készüléknek az év végén történő megvásárlása, 

Polgármester Úr engedélyével kifizethető. 

 

Bese Ferenc: „Így van, köszönöm szépen.” Egyéb kérdés és hozzászólás 

hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági 

elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 41/2020. (X. 14.) önkormányzati 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 az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022. (V. 12.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szabó Gyula tű. alezredes, 

             tűzoltóparancsnok 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti körükben Szabó Gyula Alezredes Urat és 

egyben megkérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Szabó Gyula: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

megköszönte a beszámolót és támogatta a határozati javaslatot. 
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Bese Ferenc: Elmondja, hogy nem olyan régen adták át a Szent Flórián díjakat és 

elismeréseket. Parancsnok Úrtól kéri, hogy engedje meg neki, hogy ezen a 

fórumon is megköszönje a tűzoltók áldozatos munkáját. A téma nagyon aktuális, 

mert sajnos pont a díj átadását megelőző napon égett le egy ház a Templom 

utcában. Ebben az esetben is megtapasztalták, hogy milyen áldozatos, és nagyon 

sokszor életveszélyes munkát végeznek a tűzoltók. „Tisztelettel köszönjük és 

minden segítséget Önöknek is meg fogunk adni a további ittlétükhöz, 

munkavégzésükhöz.” 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót 

elfogadja, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság részére történő megküldéséről.  

Határidő: 2022. május 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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 170/2022. (V. 12.) határozata a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült 

beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót 

elfogadja, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság részére történő megküldéséről.  

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Bese Ferenc: Parancsnok Úrnak még egyszer megköszöni a munkáját és további 

minden jót kíván. 

 

Szabó Gyula: Nagyon szépen megköszöni a Polgármester Úr és a Képviselő-

testület tagjainak a Tűzoltósághoz való hozzáállásukat, az évről-évre megkapott 

támogatást. Nagyon sokat jelent a tűzoltó kollégáinak ez a támogatás, az 
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Önkormányzat támogatása. Jómaga is kíván az Önkormányzatnak további 

kellemes munkát és szép napot.  

 

Bese Ferenc: Megköszöni Szabó Gyula Alezredes Úr szavait és erőt, egészséget 

kíván a tűzoltóknak is. Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi 

költségvetésének teljesítéséről  

 Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy elsőként a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolóját tárgyalják. Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy Elnök Asszonyt nem látja a vendégek soraiban, 

valószínűleg nem tudott ideérni. Úgy tudja, hogy Elnök Asszonynak nincs 

kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely 

szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 171/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Bese Ferenc: További jó munkát kíván a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat részére. 

Jelzi, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójával 

folytatják. Tisztelettel köszönti Weinmann Antal Elnök Urat és kérdezi, hogy van 

-e kiegészítése vagy hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Weinmann Antal: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 
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Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Egresi Antal: Úgy tudja, hogy idén elmaradt a TrachtTag és szeretné 

megkérdezni Elnök Úrtól, hogy ennek volt -e valamilyen oka. 

 

Weinmann Antal: Különösebb okot nem tud mondani. Annyit tenne hozzá, hogy 

ha jól tudja, a Táncsics Mihály Művelődési Ház is szervezett egy TrachtTag-ot és 

ezért „nem sok értelmét látták” még egy megszervezésének. 

 

Bese Ferenc: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait. hogy egyéb kérdésük, 

hozzászólásuk van -e. 

 

Weinmann Antal: Lehetőséget kér egy mondat erejéig. Szeretné megköszönni a 

tisztelt Képviselő-testületnek és az Önkormányzatnak a segítséget, illetve a 

Polgármesteri Hivatal munkáját, a Jogi és Személyügyi Osztálynak, valamint a 

Pénzügyi Osztálynak, hogy egész évben segítik a munkájukat. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 172/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökének és további jó munkát kíván számukra. 

Végül rátérnek a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának 

megtárgyalására. Tisztelettel köszönti Bokor Sándor Elnök Urat és kérdezi, hogy 

van -e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban.  

 



26 
 

Bokor Sándor: Nagy tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Jelzi, hogy 

nincs kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 173/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Bokor Sándor Elnök Úrnak további jó munkát kíván. 

Szeretné felhívni mind a három nemzetiségi önkormányzat Elnökének figyelmét, 

hogy mennyire fontosak azok a rendezvények, amiket a nemzetiségi 

önkormányzatok szerveznek. A pandémiás időszak után végre megnyílt a 

lehetőség, ezért arra kéri a szervezeteket, hogy lehetőségeikhez mérten – ez nem 

csak az ő elvárása – minél több olyan közösségépítő rendezvényt szervezzenek, 

ami a saját nemzetiségüknek fontos, de természetesen Soroksárnak is. 

Amennyiben szükség van rá, ebben az Önkormányzat is tud segítséget nyújtani. 

Még egyszer jó munkát kíván a nemzetiségi önkormányzatoknak. 

 

Bokor Sándor: Szeretné megragadni az alkalmat és megköszönni a Képviselő-

testületnek azt a fajta támogatást, amit a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számára biztosítanak. 

 

Bese Ferenc: Minden jót kíván a nemzetiségi önkormányzatok részére.  

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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9. napirendi pont  Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 

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 gazdálkodásnak 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására 

 Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató 

 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti Kincses Péter Ügyvezető Urat és megkérdezi, 

hogy van -e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Kincses Péter: Üdvözli a Képviselő-testület tagjait és jelzi, hogy nincs 

kiegészítése. 

 

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

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

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

támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a beszámoló 

elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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 jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 68.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.” 

 

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 174/2022. (V. 12.) a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 

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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 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 jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 68.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről. 

 

Bese Ferenc: Ügyvezető Úrnak további sok sikert és jó munkát kíván. Tudja, 

hogy nehéz helyzetben vannak, mert a pandémia miatt a bevételük jelentős 

mértékben csökkent. Ügyvezető Úrnak is azt tudja mondani, mint a „hasonló 

cipőben járó” nemzetiségi önkormányzatoknak vagy egyéb intézményeknek, 

hogy az Önkormányzat, amikor tud segít, de arra kéri Őt is, hogy lehetőleg 

pótolják ezt a kiesést. 

 

Kincses Péter: Megköszöni a támogatást az Önkormányzat részére és külön 

megköszöni Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak azt a segítséget, amit az elmúlt 

években biztosítottak számukra. Továbbá szeretné megköszönni a Jogi és 

Személyügyi Osztálynak, valamint a Beruházási és Vagyonkezelési Osztálynak 

is azt a segítséget, amit az elmúlt két évben folyamatosan biztosítottak részükre. 

 

Bese Ferenc: További jó munkát és minden jót kíván számukra. Ezt a napirendi 

pontot lezárja. 

 

(9.29 óra: Egresi Antal elhagyja a tanácstermet.) 

 

10. 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 készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásnak 

eredményeként létrejött adózott eredmény és a 

közhasznúsági melléklet jóváhagyására 
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 Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 

 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti Geiger Tamás Ügyvezető Igazgató Urat és 

kérdezi, hogy van -e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Geiger Tamás: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és jelzi, hogy 

nincs kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

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

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

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

támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság „maximálisan” támogatta a beszámoló 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Bereczki Miklós: „Az előre lépés megkérdőjelezhetetlen, ahogy mondták a 

sportban egykoron.” Úgy gondolja, hogy hatalmas különbség van aközött, ahogy 

a Galéria korábban működött, és ahogy jelenleg működik, a programokban, 

eseményekben és minden egyébben. Csak gratulálni tud Geiger Tamás részére és 

további jó munkát kíván. 

 

Geiger Tamás: Nagyon szépen köszöni Képviselő Úr szavait. 

 

(9.30 óra: Egresi Antal visszaérkezik a tanácsterembe.) 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy vitathatatlanul új színt hozott a Galéria ’13 

Soroksár életébe. Gratulál Geiger Tamásnak és kéri, hogy továbbra is ilyen 

lelkesedéssel folytassa a munkát. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Galéria ̀ 13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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. 
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II. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött 159  ezer Ft adózott eredményt 

jóváhagyja. Az adózott eredményből 159  ezer Ft - ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

értesíti döntéséről.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 175/2022. (V. 12.) határozata 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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 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 Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött 159 ezer Ft adózott eredményt 

jóváhagyja. Az adózott eredményből 159 ezer Ft - ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

értesíti döntéséről. 

 

Geiger Tamás: Megköszöni mindenkinek a segítséget, minden osztálynak, 

minden Képviselőnek és Nemzetiségi Képviselőnek, hogy a kultúrának ennyit 

szentelnek. Nagyon fontos volt az elmúlt két évben, a pandémia alatt is, hogy a 

kultúráról nem feledkeztek el, igaz, hogy csak az interneten. Látszólag nagyon 

sokat segített a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkássága, mert azokat az 

ötleteket, amiket meg tudott valósítani, nem sikerült volna nélkülük. Ezért még 

egyszer köszönetet mond. 

 

Bese Ferenc: További jó munkát kíván számára.  

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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11. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

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

támogatta a rendelet módosítását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati 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. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (V.12.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelete módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, 

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a rendelet módosítását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) önkormányzati 

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 partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022. (V. 12.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

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

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Jelzi, hogy Jegyző Úrnak van kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az 

előterjesztésben egy elütés történt: a rendelet-tervezetben a módosítandó rendelet 

évszáma helyesen „2022.” év és nem 2021. Tehát 5/2022, ahogy az előterjesztés 

címében is szerepel. Kollégái korrigálták a hibát, de a kiküldött anyagban még 

sajnos 2021 szerepel. Kéri, hogy a szavazásnál, ezt vegyék figyelembe. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
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Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

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 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (V. 12.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

14. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó 

zárszámadási rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az 

előterjesztés szöveges részében, a 7. oldalon található „Likviditási gyorsráta” 

címszó alatt a számadat jó, de egy adminisztrációs hiba miatt a „számláló meg a 

nevező a tárgyévnél rossz lett”, ezt szeretné korrigálni.  

 

Bese Ferenc: Megkérdezi, hogy csak a szöveges részben. 

 

Polonkai Zoltánné: Megerősíti, hogy csak a szöveges részben. A számadat jó 

benne, csak a számláló és a nevező nem jó, véletlenül a tavalyi év maradt benne. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság elfogadta a rendelet-tervezetet. 
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Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 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 az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

13/2022. (V. 12.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési 

maradvány elfogadására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Urat kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021 évi költségvetési 

maradványát 6.903.392.491.- Ft összeggel hagyja jóvá.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 176/2022 (V. 12.) határozata az önkormányzat 2021. évi 

költségvetési maradványának elfogadásáról: 
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 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021 évi költségvetési 

maradványát 6.903.392.491.- Ft összeggel hagyja jóvá.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

16. napirendi pont  Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodások megkötésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi 

Bizottság véleményét. 

 

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

elfogadta a határozati javaslatokat. 

 

Ritter Ottó: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság nem 

foglalat állást az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az 

előterjesztésben négy határozati javaslat szerepel. A Bizottsági üléseken is jelezte, 

hogy a közalapítványok összesen 26.000.000,- Forint támogatást igényeltek, de a 

költségvetésben tervezett 10.000.000,- Forint ezt nem fedezi. Ezért, amennyiben 

a Tisztelt Képviselő-testület minden igényt szeretne kielégíteni, akkor emelni kell 

a kereten, ez szerepel az 1. határozati javaslatban, kipontozott résszel. 

Ezen kívül felkéri az esetlegesen érintett Képviselő-testületi tagokat, hogy 

amennyiben valamelyik kuratóriumi testületben – tagok, elnökök stb – jelezzék 

érintettségüket, amelyről külön döntést kell hozni. 

 

Bese Ferenc: Felkéri az érintett Képviselő-testületi tagokat, hogy jelentsék be 

érintettségüket a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Orbán Gyöngyi: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Sebők Máté Zoltán: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Egresi Antal: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban érintett Képviselőket, a Képviselő-testület kizárja - e a szavazásból. 

Aki ki akarja zárni az érintett Képviselőket a szavazásból, az „igen”-nel 

szavazzon. Jómaga azt javasolja, hogy ne zárjanak ki senkit a szavazásból, tehát 

„nemmel” szavazzanak. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a 

szavazásból – érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt.” 

 

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

szavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot, azaz úgy döntött, hogy 

Tüskés Józsefné, Orbán Gyöngyi, Egresi Antal és Sebők Máté Zoltán 

képviselőket érintettségük miatt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 177/2022. (V.12.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 178/2022. (V.12.) határozata Orbán Gyöngyi képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 179/2022. (V.12.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból 

való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 180/2022. (V.12.) határozata Sebők Máté Zoltán képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az alapítványok 

kuratóriumi elnökeivel folytatott megbeszélés után az igényelt támogatási összeg 

összességében 26.000.000,- Forintról 15.000.000,- Forintra csökkent. Az igényelt 

támogatási összeg a következők szerint oszlik meg, a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvány 10.000.000,- Forintot igényel, a Klébl Márton Közalapítvány 

Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

Közalapítvány 2.000.000,- Forintot igényel, valamint a Soroksári Dunáért és 

Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 3.000.000,- Forintot igényel, azon 

ígérettel, hogy ha bármilyen egyéb forrásból tudják támogatni az alapítványokat, 

akkor természetesen támogatni fogják. Ezt azonban konkrétan megígérni nem 

tudja. Tehát a javaslat az, egyeztetve a három kuratóriumi elnökkel, hogy az 

eredetileg igényelt 26.000.000,- Forint helyet, „csak” 15.000.000,- Forinttal 

támogassák az alapítványokat, a fent említett megoszlás szerint.  

 

dr. Szabó Tibor: Polonkai Zoltánné Osztályvezető Asszonytól kér segítséget. Jól 

gondolja -e, hogy az 1. határozati javaslatban szereplő „Céltartalék – Egyéb 

tartalék sor terhére” a megnevezett sorban tüntetendő fel a megemelt támogatási 

összeg, ez szolgálna fedezetül a többi határozati javaslatnál. 
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Polonkai Zoltánné: „Igen.” 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottak 

alapján az 1. határozati javaslatban, Polgármester Úr által elmondottak szerint, a 

kipontozott helyre 15.000.000,- Forint kerül, a 2. határozati javaslatba 

10.000.000,- Forint, a 3. határozati javaslatba 2.000.000,- Forint, végül a 4. 

határozati javaslatba 3.000.000,- Forint kerül, a „Céltartalék – Egyéb tartalék sor 

terhére megemelt Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora terhére 

bejegyzéssel.  

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság ülésén „parázs vita alakult ki” ebben a témakörben, mert véleménye 

szerint a Bizottsági tagok nem egészen értették, hogy mit szeretett volna mondani, 

ezért inkább itt is megismétli. Jómaga sokkalta azt a huszonegynéhány millió 

Forintot és pontosan 15.000.000,- Forintra tett javaslatot, amit végül nem 

szavaztatott meg, mert a Bizottság úgy döntött, hogy a Képviselő-testületre bízza 

a döntést. „Parázs vita” alakult ki, ugyanis a felvetése nem az volt, „hogy mi a 

kevés vagy mi a sok”, hanem ha egyszer a költségvetési rendeletben 10.000.000,- 

Forint van beállítva – lehetet volna 25, 30 vagy 40 millió Forint is – és ezt 

mindenki tudja, akkor számára egy kicsit furcsa, hogy a háromszorosát próbálják 

igényelni. Megérti, hogy igény van rá, hiszen ez természetes. A sport 

támogatásoknál is hangsúlyozta, igen a fiatalokat támogatni kell. Azonban, már 

tavaly ősszel, két alkalommal is felvetette, számára furcsa az a helyzet, hogy 

például egy sportegyesület kap az alapítványi támogatásokból is, meg a civil 

szervezetek támogatásából is. Most nem akar példákat hozni, de van ilyen. 

Rendben van, hogy kapjon 10.000.000,- Forintot, sőt, ha kell kapjon többet is, de 

ezt majd ősszel, amikor a civil szervezetek támogatásáról döntenek vegyék 

figyelembe, hogy egy-egy szervezet ne két címszó alatt kapjon támogatást ugyan 

arra a feladatkörre. Az ehhez kapcsolódó anyagot egyértelműen elfogadhatónak 

tartja és úgy gondolja, hogy a javaslatokat a Frakció többi tagja is támogatja. 

 

Geiger Ferenc: Hallotta, hogy vita volt a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság ülésén, és elmondja, hogy ezzel kapcsolatban a Civil 

Frakción belül is volt vita. Polgármester Úrral már korábban beszéltek arról, hogy 

végig kellene gondolni, miszerint van - e értelme ezeket a Közalapítványokat 

fenntartani. Tudniillik ezek a Közalapítványok Önkormányzati feladatot látnak el, 

olyan feladatot, amelyek az Önkormányzat feladatjegyzékében szerepel. Ha jól 

emlékszik, ezeket az Alapítványokat az 1994-1998 közötti ciklusban hozták létre, 

mert akkor nagyon sok „külső pénzt” tudtak behozni. Akkor voltak a beruházások 

Soroksáron, ahol tárgyaltak a kivitelezőkkel és azokkal a vállalkozásokkal, akik 
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a kerületbe szerettek volna jönni. Így tudtak az Alapítványok részére támogatást 

gyűjteni, amelyek ezért tudtak működni. Elmondja, hogy 1994-ben 

magánemberként hozták létre a Közrend, Közbiztonsági Alapítványt, amelynek 

elnöke volt, de 2010-óta Egresi Úr az Alapítvány Elnöke. Elmondhatja, hogy az 

utóbbi öt-tíz évben „egy fillért” nem lehet kapni vállalkozásoktól, szervezetektől 

és úgy általában sehonnan. Jelenleg a Közalapítványok úgy működnek, hogy az 

Önkormányzat adja a pénzt a működéshez. Véleménye szerint egy fillér 

támogatást nem kapott egyik Alapítvány sem. Nagyon nehéz közhasznúként, 

közalapítványként működtetni őket, mert külső szervezetek, vállalkozások nem 

akarják támogatni. Végig kell gondolni, hogy van - e értelme fenntartani a 

Közalapítványokat, mert ezeket a feladatokat a Hivatal is el tudja látni. Ezek után 

is meg lenne a támogatás ezekre a célokra, csak egy külön soron a 

költségvetésben, és a Bizottságok döntenének a pályázatok kiírásában és 

egyebekben. Példaként hozza fel, hogy a Városfejlesztési Alapítvány elnökeként 

Egresi Antal Elnök Úr jelenleg is „szenved”, mert közbeszerzéseket kell kiírnia, 

de nincs szervezete, így a Hivatalt kell, hogy igénybe vegye. Említhetné az 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság nehézségeit is a sporttal 

kapcsolatos feladatainak ellátása során. Végig kell gondolni a kérdést, talán nem 

idén, de esetleg ősszel vissza lehetne térni rá, hogy van - e értelme ebben a 

formában csinálni vagy nem lenne - e egyszerűbb a költségvetésbe betenni ezt a 

támogatási formát, ugyan ezzel az összeggel vagy esetleg 20 000 000,- Forinttal 

és ellátni a feladatot. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy valóban sokat beszélgettek már erről a kérdésről. 

Megerősíti Geiger Ferenc Képviselő Úr szavait, hogy nem áramlik be külsős 

támogatás a Közalapítványokba, vagy csak nagyon ritkán, „fehér hollóként” 

tapasztalják. Ez a tapasztalat vezetett el addig a gondolatig, hogy esetleg a Hivatal 

láthatná el ezeket a feladatokat, természetesen a Bizottságok irányításával, 

vezetésével. Így jelentősen egyszerűbb lenne a feladatok végrehajtása is. 

Véleménye szerint a jövőben mindenféleképpen tárgyalni kell erről a kérdésről, 

meg kell ismerni a Képviselő-testület véleményét és megalkotni egy jól átgondolt 

és előkészített előterjesztést. Ahogy Geiger Ferenc Képviselő Úr is mondta, nem 

az idén kell ezzel foglalkozni, de a jövő év elején mindenképpen vissza kell 

térniük rá. 

 

Ritter Ottó: Tudja, hogy már nem áll rendelkezésére sok idő, de emlékeztetni 

szeretné a Képviselő-testületet, hogy 2020 tavaszán, amikor a Közalapítványok 

újjá lettek alapítva, illetve az új kuratóriumok megválasztva az eredeti 

előterjesztés még úgy szólt, amit a Bizottságok tárgyaltak, hogy megszűnnek a 

Közalapítványok. Az akkori jegyzőkönyvet érdemes elolvasni, mert az eredeti 

előterjesztéssel szemben, itt a Képviselő-testületi ülésen történ egy fordulat és 

mégis maradtak a Közalapítványok. Teljes mértékben egyet tud érteni a 

Polgármester Úr által elmondottakkal.  
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Bese Ferenc: Jelzi, hogy előkészítik az előterjesztést és behozzák a Képviselő-

testület elé döntéshozatalra. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyéb működési célú kiadások – 

Önkormányzati Alapítványok támogatása soron jelenleg szereplő 10.000.000,- Ft 

összeget, figyelemmel az önkormányzati közalapítványok indokolt írásbeli 

kérelmeiben foglaltakra: 15.000.000,- Ft összegre megemeli a költségvetés 

Céltartalék – Egyéb tartalék sor terhére, egyidejűleg kéri a Polgármestert, hogy a 

következő költségvetési rendelet módosításkor ezt az átvezetést is vegye 

figyelembe és a költségvetésbe építse be. 

Határidő: a költségvetési rendelet sorom következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a 

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 10.000.000,- Ft 

összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének - a Céltartalék – 

Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok támogatása 

sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának 

elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a 

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 2.000.000,- Ft 

összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének – a Céltartalék – 

Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok támogatása 

sora terhére.  

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának 

elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok 

ellátására 3.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének – a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt -  

Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának 

elnökével. 

Határidő: 2022. június 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 181/2022. (V. 12.) határozata az önkormányzati alapítványok 

támogatási keretösszegének megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyéb működési célú kiadások – 

Önkormányzati Alapítványok támogatása soron jelenleg szereplő 10.000.000,- Ft 

összeget, figyelemmel az önkormányzati közalapítványok indokolt írásbeli 

kérelmeiben foglaltakra: 15.000.000,- Ft összegre megemeli a költségvetés 

Céltartalék – Egyéb tartalék sor terhére, egyidejűleg kéri a Polgármestert, hogy a 

következő költségvetési rendelet módosításkor ezt az átvezetést is vegye 

figyelembe és a költségvetésbe építse be. 

Határidő: a költségvetési rendelet sorom következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 182/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a 

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 10.000.000,- Ft 

összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének - a Céltartalék – 

Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok támogatása 

sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 183/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány 

Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 

2.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének – a 

Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok 

támogatása sora terhére.  

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 184/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok 

ellátására 3.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének – a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt -  

Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

17. napirendi pont  Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

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

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen 

szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Bányai Amir Attila: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén már 

megemlítette, miszerint nagyon támogatja az intézményi dolgozók anyagi és 

erkölcsi megbecsülését. A jutalmak összegének háromszorosára emelését 

„abszolút” támogatja. Az a szépséghibája a dolognak, hogy közben „elszabadult 

az infláció”. A Bizottsági ülésen megkérdezte, hogy mi a terv az intézményi 
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dolgozók alapbérének az emelésével, hiszen már nem „kilenc százalékokról” 

beszélnek, hanem „huszon- százalékokról” és ezt valahogy kompenzálni kellene. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy napirenden van a kérdés és természetesen 

gondolkodnak a lehetőségeken. Nem tudja megjósolni, hogy a világpolitikai 

helyzet, illetve a háború és egyéb más probléma miatt hogyan fog alakulni az 

infláció, de mindenféleképpen szeretnék rendezni az intézményi dolgozók bérét. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 biztosít 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. felkéri a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, 

továbbá szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő: az Intézményvezetők értesítésére: azonnal 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítására:  

  a 2022. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási 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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 185/2022. (V. 12.) határozata az intézményi dolgozók 

jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, 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 biztosít 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. felkéri a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, 

továbbá szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő: az Intézményvezetők értesítésére: azonnal 
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az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítására:  

  a 2022. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

18. napirendi pont  Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

 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. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 186/2022. (V. 12.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső 

Ellenőrzési Egysége 2021. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni Beszené Uhrin Gyöngyi „2021. évi munkáját is” és 

továbbra is ilyen munkát várnak el tőle. Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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19. napirendi pont  Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utcában található ingatlan 2000 m2 területe 

kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

 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. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Potencsik Jánosnak 

a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „a) kert és gazdasági épület b) szántó és gazdasági 

épület” megnevezésű, mindösszesen 22.454 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 

ingatlan 2000 m2 területéhez kapcsolódó kitakarítási munkálatok 4.924.094.-Ft, 

azaz négymillió-kilencszázhuszonnégyezer-kilencvennégy forintos díjköltségének 

(a továbbiakban: Pénztartozás) elengedésére irányuló kérelmének nem ad helyt, a 

Pénztartozás megfizetését Potencsik Jánostól továbbra is követeli.  

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. május 31.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 187/2022. (V. 12.) határozata a 195594 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utcában található ingatlan 2000 m2 területéhez 

kapcsolódó kitakarítási munkálatok díjköltségének elengedéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Potencsik Jánosnak 

a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „a) kert és gazdasági épület b) szántó és gazdasági 
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épület” megnevezésű, mindösszesen 22.454 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 

ingatlan 2000 m2 területéhez kapcsolódó kitakarítási munkálatok 4.924.094.-Ft, 

azaz négymillió-kilencszázhuszonnégyezer-kilencvennégy forintos díjköltségének 

(a továbbiakban: Pénztartozás) elengedésére irányuló kérelmének nem ad helyt, a 

Pénztartozás megfizetését Potencsik Jánostól továbbra is követeli.  

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

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

módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai 

véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1-2. és 

90-92.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

mindkét témakörben támogatja a lezárást. 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat 186862/3 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

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

számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja.  

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően 

gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 
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IV. felkéri a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú 

telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá 

azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg az állami 

főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó - módosításával kapcsolatban partnerségi 

vélemény nem érkezett. 

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

követően kezdeményezze a záró szakmai vélemény megkérését az állami 

főépítésztől. 

Határidő: 2022. május 31. 

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 188/2022. (V. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186862/3 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat 186862/3 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

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

számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja.  

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően 

gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

IV. felkéri a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú 

telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá 

azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg az állami 

főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. május 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 189/2022. (V. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület Horgász 

part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó - módosításával kapcsolatban 

partnerségi vélemény nem érkezett. 

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

követően kezdeményezze a záró szakmai vélemény megkérését az állami 

főépítésztől. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

21. napirendi pont  Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának 

elkészítésére (erdőterületek változása miatt az FRSZ-

TSZT összhang megteremtése okán, a Vecsés út hiányzó 

szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a kerületi építési szabályzat elkészítését. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Fővárosi Településszerkezeti Tervvel (TSZT) és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzattal (FRSZ) való összhang megteremtése érdekében,  

- a szabályozási vonalakat felülvizsgálja,  

- az övezeti határokat módosítja a Sínpár utca - Középtemető utca között a 

Tő utca vonalában található telkeknél úgy, hogy az övezeti határ a 

telekhatárra kerüljön, 

- az övezeti besorolást módosítja a Viziboglárka utca keskeny szakaszai 

esetében KÖt-XXIII-2 jelű területről KÖt-XXIII-3 jelű önálló kerékpár- 

és gyalogút területre, 

- a KÉSZ 3. számú mellékletének táblázataiban kihúzott elemeket 

felülvizsgálja és 

- a szabályozással érintett telek esetében a telekalakítások helyi szabályait 

felülvizsgálja. 

II. 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. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási vonalának meghatározása érdekében. 

II. 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. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően 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 javaslatokat. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 190/2022. (V. 12.) határozata a Fővárosi Településszerkezeti 

Tervvel és a Fővárosi Rendezési Szabályzattal való összhang megteremtése, 

valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata érdekében szükséges 

feladatok végrehajtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Fővárosi Településszerkezeti Tervvel (TSZT) és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzattal (FRSZ) való összhang megteremtése érdekében,  

- a szabályozási vonalakat felülvizsgálja,  

- az övezeti határokat módosítja a Sínpár utca - Középtemető utca között a 

Tő utca vonalában található telkeknél úgy, hogy az övezeti határ a 

telekhatárra kerüljön, 

- az övezeti besorolást módosítja a Viziboglárka utca keskeny szakaszai 

esetében KÖt-XXIII-2 jelű területről KÖt-XXIII-3 jelű önálló kerékpár- 

és gyalogút területre, 

- a KÉSZ 3. számú mellékletének táblázataiban kihúzott elemeket 

felülvizsgálja és 

- a szabályozással érintett telek esetében a telekalakítások helyi szabályait 

felülvizsgálja. 

II. 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. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 191/2022. (V. 12.) határozata a Vecsés út hiányzó szakasza 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatban szükséges feladatok végrehajtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási vonalának meghatározása érdekében. 

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

eljárást folytassa le. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően 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. 

 

 

22. napirendi pont  Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél 

adományozására Semmelweis nap alkalmából 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Semmelweis-nap alkalmából címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet 

adományoz 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. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a díszoklevél ünnepélyes keretek 

között történő átadásáról.  

Határidő: 2022. július 1. 

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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 192/2022. (V. 12.) határozata címzetes főorvosi címet elismerő 

díszoklevél adományozásáról Semmelweis-nap alkalmából  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Semmelweis-nap alkalmából címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet 

adományoz Dr. Horváth Judit gyermek fogorvos részére, aki több mint 20 éven 
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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. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a díszoklevél ünnepélyes keretek 

között történő átadásáról.  

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

23. napirendi pont  Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

 Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri 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. 
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Határidő: 2022. május 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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 193/2022. (V. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroskár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri 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. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Bese Ferenc: Babócsi Beáta Osztályvezető Asszonynak megköszöni az 

előterjesztés elkészítését, valamint a Szociális és Köznevelési Osztály egész éves 

munkáját. Kéri, hogy tolmácsolja a kollégák felé, hogy nagyon fontos 

„szegmense” ez az önkormányzati munkának. Lényeges, hogy a kerületben élő 

gyermekek is megkapják azt a törődést, támogatást, figyelmet, ami fontos mind a 

gyermekek, mind a felnőttek számára. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

24. napirendi pont  Jelentés s lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

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

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
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Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta mind a 11 határozati javaslat elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta mind a 11 határozati javaslat elfogadását. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta mind a 11 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta mind a 11 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta mind a 11 határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta mind a 11 határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy egyben teszi fel szavazásra mind a 11 határozati 

javaslatot, de külön-külön határozatok fognak készülni mindegyikről. 

Kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1-től 11-ig számozott 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról 

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

napjára módosítja.”  

 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az 
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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 

módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja:  

„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 módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 hatályon kívül helyezi.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati intézményekkel, illetve 

gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

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

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos 

döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 139/2022. 

(III. 17.) határozatát hatályon kívül helyezi.”  
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 194/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 195/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 196/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 197/2022. (V. 12.) határozata a kerület parkolási helyzetének 

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

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról 

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

napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 198/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 199/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja:  

„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 módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 200/2022. (V.12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 
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változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan 

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

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 201/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 202/2022. (V.12.) határozata az önkormányzati intézményekkel, 

illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

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

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati intézményekkel, illetve 

gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

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

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 203/2022. (V. 12.) határozata a 135 jelzésű autóbusz járattal 

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

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos 

döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 204/2022. (V.12.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 139/2022. 

(III. 17.) határozatát hatályon kívül helyezi.  
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

25. napirendi pont  Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, 

feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális 

ellátásokról 

 Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

 

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

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 - elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

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 205/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 206/2022. (V. 12.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest Főváros XX. 
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kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet Önkormányzatának 

Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés 

alapján 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 207/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 208/2022. (V. 12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 - elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

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

 

 

26. napirendi pont  Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. 

napján megtartott általános választás, valamint az 

ugyanezen napon megtartott országos népszavazás helyi 

lebonyolításának tapasztalatairól 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Megköszöni a Tisztelt Képviselő-testületnek azt a segítséget, 

hogy áprilisban nem tartottak Képviselő-testületi ülést, ezzel segítve az 

országgyűlési választás zökkenőmentes lebonyolítását. Ezen felül megköszöni a 

döntéshozatalt a Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásával 

kapcsolatban is. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy Jegyző Úr megelőzte. Megmondja őszintén, hogy 

vezetőként most volt először részese egy választásnak. Nem gondolta, hogy az 

országgyűlési választás lebonyolítása ilyen feladatokat ró a Polgármesteri 

Hivatalra, illetve az Önkormányzatra. Jómaga is megköszöni a kollégáinak, a 

Szavazatszámláló Bizottságban résztvevő kollégáinak és mindenkinek, aki bármit 

tett a törvényes lebonyolításért. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

27. napirendi pont  Tájékoztató a szociális helyzetről 

 Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

 

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

kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

Babócsi Beáta: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 
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Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Szintén megköszöni a tájékoztatót. Ezt a napirendi pontot lezárja és 

zárt ülést rendel el. 

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen 

való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

 

Z Á R T  Ü L É S 

 

N Y Í L T  Ü L É S 

 

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen 

való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a terembe.  

 

 

30. napirendi pont  Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a 

közhasznúsági melléklet elfogadására 

 Előterjesztő: közalapítványok elnökei 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy az érintett Képviselők ugyan már korábban bejelentették 

érintettségüket, de kéri, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban is tegyék meg. 

 

Orbán Gyöngyi: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Egresi Antal: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Sebők Máté Zoltán: Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a Képviselő-testület kizárja -e a napirendi 

ponttal kapcsolatban érintett Képviselőket a szavazásból. Javasolja, hogy ne zárja 

ki a Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban érintett Képviselőket. Aki 

nemmel szavaz az nem zárja ki őket a szavazásból. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – 

érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – 

érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – 

érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – 

érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt.” 

 

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

szavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a javaslatokat, azaz úgy döntött, 

hogy Tüskés Józsefné, Orbán Gyöngyi, Egresi Antal és Sebők Máté Zoltán 

képviselőket érintettségük miatt nem zárja ki a szavazásból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 214/2022. (V.12.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 215/2022. (V.12.) határozata Orbán Gyöngyi képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 216/2022. (V.12.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból 

való kizárásával kapcsolatos döntéséről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 217/2022. (V.12.) határozata Sebők Máté Zoltán képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt. 

 

Bese Ferenc: Rátérnek Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért beszámolójának tárgyalása. Orbán 

Gyöngyit, a Kuratórium Elnökét kérdezi, hogy van -e kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Orbán Gyöngyi: Nincs kiegészítése. 

 

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

véleményét. 

 

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

elfogadta a beszámolót. 

 

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

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 



67 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 218/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány 

Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy áttérnek a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány beszámolójának tárgyalására. Egresi Antalt a 

Kuratórium Elnökét kérdezi, hogy van -e kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Egresi Antal: Elmondja, hogy a Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a beszámoló 

két részből áll. Valójában a beszámoló egyik része a gazdasági évre vonatkozó 

beszámoló, a másik rész az Önkormányzat által biztosított támogatásnak az 

elszámolása. A Bizottságban felmerült, hogy nem látják pontosan, hogy az 

Alapítvány mire költötte el az Önkormányzati támogatás összegét, és azzal 

hogyan számolt el. Ennek okán szeretné kiosztani azt a táblázatot, aminek 

segítségével betekintést nyerhetnek a Képviselők arra vonatkozóan, hogy az 

Alapítvány mire költötte az Önkormányzattól kapott anyagi támogatást. 

 

(Egresi Antal Képviselő Úr a Polgármesteri Hivatal testületi ügyintézőjének 

segítségével kiosztja az említett táblázatot.) 

 

A Képviselő-testületnek megköszöni az Alapítványnak jutatott támogatást, és a 

Hivatalnak is megköszöni azt a szakmai támogatást, amit nyújtottak részükre. 

Továbbá szeretné megköszönni a Ferro-Net Kft-nek a természetbeni juttatást, 

amit az Alapítvány részére biztosított. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 
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Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy ad egy kis időt a táblázat átnézésére és kéri, hogy ha 

valakinek kérdése van azt nyugodta tegye fel. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely 

szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a 

számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 219/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a 

számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök 

 

Bese Ferenc: Végül áttérnek a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 

beszámolójának tárgyalására. Tüskés Józsefnét a Kuratórium Elnökét kérdezi, 

hogy van -e kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Tüskés Józsefné: Nincs kiegészítése, de szeretné megköszönni az Alapítvány 

támogatását. 

 

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

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

elfogadta a beszámolót. 

 

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

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

Testületének 220/2022. (V.12) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök 

 

Bese Ferenc: Megköszöni az Elnökök és az Alapítványok munkáját. Jelzi, hogy 

a jövőben valóban át kell gondolniuk a tevékenységek ezen jellegű támogatását, 

illetve ezen jellegű tevékenység folytatását. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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31. 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 készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásnak 

eredményeként létrejött adózott eredmény és a 

közhasznúsági melléklet jóváhagyására 

 Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

 

Bese Ferenc: Köszönti Tamási Ferenc Ügyvezető Urat és kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Tamási Ferenc: Nincs kiegészítése. 

 

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

Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a beszámoló 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja 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 adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 108.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről.” 

 

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 221/2022.(V.12.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja 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 adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 108.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről. 

 

Bese Ferenc: További jó munkát kíván Tamási Ferenc Ügyvezető Úrnak és a 

Szociális Foglalkoztatónak. Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

32. napirendi pont  Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, 

bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó 

ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első 

napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 

 Előterjesztő: képviselők 

 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Bányi Amir Attila 

Képviselő Úrtól kapott egy jelzést, ezért megadja a szót számára. 

 

Bányai Amir Attila: Röviden felolvassa a kérdéseket, jelzéseket. Elmondja, 

hogy a Bizottsági ülésen már jelezte, hogy az Írisz utca és Maros utca 

kereszteződésében több autórongálás is történt, ezért szeretne kérni oda egy 

térfigyelő kamerát és ha ez még nincs tervben, akkor kéri, hogy vegyék fel a 

listára. 

A zajvédelemmel kapcsolatos szabályozást is említette a Jegyző Úrnak, melyre 

azt a választ kapta, hogy itt nem szükséges az önálló zajvédelmi rendelet. Az a 

kérdése, hogy mikorra tervezik megoldani ezt az „anomáliát”, ami jelenleg 

fennáll. 

Végül az után érdeklődne, hogy az Újtelepi nagy játszótérre közel két éve várnak 

a közművesítés kiépítésére. Úgy tudja, hogy jelenleg az elektromos hálózat és a 
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csatornázás is hiányos, vagyis folyamatban van, de még nem állnak rendelkezésre 

ezek a közművek. Tehát nincs előrelépés. Nagyjából másfél évvel az 

előterjesztésének elfogadása után derült ki, hogy csak akadálymentesített mosdó 

telepítése fogadható el, ezért most annak a beszerzésén dolgozik. Néhány napon 

belül elküldi a tervet, hogy a csatornázást is meg tudják oldani, hiszen ahhoz 

feltétlenül szükséges a csatornázás kiépítése is. Kéri a Polgármester Urat, hogy 

gondoskodjon a csatornázás folyamatának az elindításáról. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy sorba menne a kérdések kapcsán a válaszokkal. Az Írisz 

utca és a Maros utca sarkához igényelt kamerával kapcsolatban azt tudja mondani, 

hogy jelen pillanatban tervezés alatt van a kamerarendszer bővítése. Ungvári 

János Osztályvezető Úrtól kér segítséget, hogy pontosan mennyi kamerával is 

készülnek bővíteni a hálózatot. 

 

Ungvári János: „Tizennégy” 

 

Bese Ferenc: Tehát tizennégy kamerát szeretnének elhelyezni a kerület 

különböző pontjain. Azt nem tudja megmondani, hogy Újtelepen erre az 

utcasarokra tervezték - e a kamerát, de a környékre biztosan terveztek. 

Megvizsgálják a lehetőségét, hogy ez a sarok legyen az, amit bekameráznak. 

Jelzi, hogy Képviselő Úr második kérdésére Jegyző Úr fog válaszolni. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy utána nézett Képviselő Úr felvetésének, melyet 

teljes joggal jelzett, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 

zajvédelemmel kapcsolatos részében a hétfői napok 0.00 órától 07.00 óráig 

terjedő időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak szankcionálási lehetőséget. 

Jelzi, hogy erre vonatkozóan elkészült egy előterjesztés - ami lekerült a 

napirendről -, ez felvetette egy külön zajvédelmei rendeletnek a megalkotását. 

Kollégái megvizsgálták a tervezetet és azt javasolták, hogy a Képviselő-testület 

ne alkosson külön zajvédelmi rendeletet, ezért júniusban kerül a Képviselő-

testület elé „újfent” a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 

zajvédelemre vonatkozó része és annak pontosítása, hogy a hétfő 0.00 órától 

07.00 óráig terjedő időtartama is le legyen fedve. Zárójelben megjegyzi, hogy a 

„csendháborítás, szabálysértési tényállással központilag fedett”, másrészt 

birtokvédelmi előterjesztésre van lehetősége az érintettnek. A fentieken túl jelzi, 

hogy az elmúlt időszakban, ezen időtartamban történt „zajosság miatt” nem 

érkezett bejelentés és reméli, hogy a hátralévő egy hónapban nem is történik ilyen 

és így nem lesz érdeksérelem. 

 

Bese Ferenc: Megkéri Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt, hogy 

válaszoljon az Újtelepi nagy játszótérrel kapcsolatos kérdésre. 
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Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy Bányai Amir Attila Képviselő Urat 

tájékoztatta a Bizottsági ülésen és azt követően arról, hogy az Elektromos 

Művektől az engedélyt megkapták. A kivitelezésre megkötötték a szerződést és 

nyár végére várható, hogy az elektromos hálózat készen áll. A tavalyi évben is 

egyeztettek már arról, hogy az a fajta terv, amit korábban megkapott, az 

közterületre „nem kihelyezhető”, mert közterületen már csak mozgássérült 

illemhelyet lehet elhelyezni. Vagy kimondottan mozgáskorlátozottaknak való 

illemhelyet vagy olyat amelyik ilyet tartalmaz. Többször egyeztettek arról, hogy 

Képviselő Úrtól megkapja az információkat, arra vonatkozóan, hogy milyen 

típusú illemhelyhez kell a további közműveket kiépíteni. 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úrnak jelzi, hogy ha jól értette a tervezés további része 

folyamatban van. Ahogy megkapják tőle a terveket azonnal lépni fognak az 

ügyben. 

 

Bányai Amir Attila: Elmondja, hogy csak megerősíteni szerette volna, hogy 

szükség lesz a csatornázásra hiszen, hogyha az eredetileg tervezett konténert 

telepítenék, akkor azt csatornázás nélkül is megtehetnék. Azonban azt 

mozgássérültek nem tudnák igénybe venni, hiszen a tartály alatta lenne. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy az Újtelepi csatornázottsággal elég sokan küzdenek, 

többek között az új építésű sorházaknál és házaknál lévő csatornával. Elég nagy 

probléma van az FCSM szabályzásával és az átvételekkel. Reméli, hogy ebben az 

esetben gyorsabban és hatékonyabban tudnak majd lépni a kérdésben. 

Megadja a szót Bereczki Miklós Képviselő Úrnak. 

 

Bereczki Miklós: „Én ezennel szeretnék bejelenteni egy bizonyos dolgot. 

Mégpedig, hogy történelmi Testületi ülésen vagyunk túl, ugyanis a jelenlegi 

ciklus tekintetében most először fordult elő, hogy mindenki, mindennel 

egyetértett. Bocsánat, nem igaz! Ugyanis Staudt Csaba Úr nincs jelen, úgyhogy 

nem tudjuk, mi lett volna, ha Ő is itt van, de hát Ő lemaradt erről a történelmi 

pillanatról.” 

 

Bese Ferenc: Úgy gondolja, hogy ha dr. Staudt Csaba Képviselő Úr jelen lett 

volna, akkor egyetértett volna mindennel, már csak azért is, mert nyilvánvalóan 

megtárgyalták a Frakcióval ezeket a kérdéseket. A humort félretéve: szeretné 

megköszönni a Képviselő-testület munkáját és úgy véli, hogy jó felé haladnak. 

Nagyon sok konszenzusos döntés született a mai napon is, és úgy látja, hogy egy 

várost így kell és így lehet hatékonyan vezetni. 

Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 
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Bese Ferenc: A Képviselő-testület tagjainak megköszöni a munkáját. Az ülést 

bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

   Bese Ferenc        dr. Szabó Tibor 

  polgármester              jegyző 

 


