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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten beterjesztem az előző Képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok (5 db) 

szíves megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

439/2021. (X. 12.) határozata 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 50. sz. alatti 

ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetésére, amelynek ismeretében visszatér az 

értékesítés összegének, illetve a kiürítés költségei beszámításának meghatározására. 

Határidő: 2022. február 1.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2022. (II. 17.) határozata a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. 

(X. 12.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 

12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. május 31. napjára módosítja. 

 

A határozatra jelentem, hogy az értékbecslés 2022. május 23. napján került megküldésre az 

Önkormányzat részére, mely alapján a 2022. június 16-ai Képviselő-testületi ülésre új 

előterjesztés készült a tárgyban. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2022. (I. 20.) határozata a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos 

utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), 

(187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos 

utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), 

(187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítását. A kisajátításhoz szükséges 

összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen 

határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal 

kapcsolatos bírósági eljárásban szükséges egyéb – az Önkormányzat érdekeit nem sértő - 

nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a 
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kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kisajátításhoz szükséges előzetes szakértői vélemény 2022. 

május 23. napján került megküldésre az Önkormányzat részére. A kisajátítási kérelem anyaga 

2022. május 26. napján megküldésre került az Önkormányzat jogi képviselője részére, aki a 

kérelmet elektronikus úton benyújtja a Kormányhivatal felé. 

 

 

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  

 

A határozatra jelentem, hogy az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetéséről szóló 

megállapodás aláírása 2022. május 30. napján megtörtént. 

 

 

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 08,  

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  

 

A határozatra jelentem, hogy a szükséges dokumentumok a Cégbíróság felé benyújtásra 

kerültek, a Cégbíróság a 2022.05.19. napján kelt végzésével a kérelmezett változásokat, az új 

ügyvezető személyét bejegyezte. Az új ügyvezető a munkaszerződését 2022. május 31. napján 

aláírta, átvette. 
 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy hogy Szabó Gyula alezredes úr részére 2022. május 13. napján a 

határozat-kivonat elektronikus úton megküldésre került.  

 

 

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 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. 
 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező részére az értesítés 2022. május 26. napján 

megküldésre került. 
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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 

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

átfogó értékelés 2022. május 17. napján megküldésre került. 
 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szerződéses partner értesítése 

2022. május 19. napján megtörtént.   
 

 

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

értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szerződéses partner értesítése 

2022. május 19. napján megtörtént. 
 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szerződéses partner értesítése 

2022. május 19. napján megtörtént. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szerződéses partner értesítése 

2022. május 19. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2022. (V. 12.) határozata az „Év Pedagógusa” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület döntött az „Év Pedagógusa” cím adományozásáról.  

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. május 26. napján az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése ügyében az intézkedés megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2022. (V. 12.) határozata a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület döntött a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományozásáról. 
 

A határozatra jelentem, hogy 2022. május 26. napján az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése ügyében az intézkedés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2022. (V. 12.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” cím adományozásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület döntött a „Kerület Hűséges Dolgozója” cím adományozásáról. 

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. május 26. napján az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése ügyében az intézkedés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2022. (V. 12.) határozata a „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület döntött a „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím 

adományozásáról.  

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. május 26. napján az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése ügyében az intézkedés megtörtént. 

 

 

 

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 
 

A határozatra jelentem, hogy az Országos Bírósági Hivatal és az illetékes hatóságok felé a 

2021. évi beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatás megtörtént, az adatszolgáltatásra 

vonatkozó meghatalmazás az Alapítvány könyvelője részére továbbításra került.  
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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 

 

A határozatra jelentem, hogy Egresi Antal, a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány elnöke az Országos Bírósági Hivatal részére -710254715202205180859379263 

érkeztetési számon 2022.05.18. napján civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése 

céljából elektronikus küldeményt terjesztett elő. Az Országos Bírósági Hivatal - a civil szervezet 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény 39. §-ának (3) bekezdése, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. 

(1)-(3) bekezdése alapján 2022. május 18. napján elektronikus küldeményként igazolta, hogy a 

Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány (nyilvántartási száma: 01-

01-0006833) 2021. évre vonatkozó beszámolójának közzétételére történő megküldési 

kötelezettségét teljesítette. A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül. 

 

 

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 

 

A határozatra jelentem, hogy az Országos Bírósági Hivatal és az illetékes hatóságok felé a 

2021. év beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatás megtörtént, az adatszolgáltatásra 

vonatkozó meghatalmazást az Alapítvány könyvelője részére továbbításra került.  
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HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2022. (III. 17.) határozata helyi támogatás megállapításáról Kiszai Renáta részére 

(zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, Könyves utca 18. sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a Budapest XXIII., Könyves utca 22. (183944 hrsz.) alatti ingatlan felújításához 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft 

helyi támogatást állapít meg. 

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

támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést kösse meg – amennyiben az érintett a 

helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti igazgatási 

szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, – és gondoskodjon a 

pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2022. június 30-ig nem veszi igénybe a helyi támogatást 

és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület 2022. március 17. napján megtartott ülésén 

a 148/2022. (III. 17.) határozatával döntött helyi támogatás Kiszai Renáta részére történő 

megállapításáról. Az Önkormányzat nevében eljáró ügyvéd úr észrevételezte, hogy a 183944 

hrsz.-ú ingatlan közterületi elnevezése a földhivatali nyilvántartásában „Gombosszeg köz 19.” 

elnevezéssel szerepel. Az érintettel történő egyeztetés során bemutatásra került a 183944 hrsz-

ú ingatlanra vonatkozó két adásvételi és egy ajándékozási közjegyzői okirat. Ezen okiratokban 

sem történt meg az ingatlan címének egységes feltüntetése, ugyanis a címek „Gombosszeg köz 

19. szám” és „Gombosszeg köz 20. szám” szövegezettel szerepelnek. Az ingatlannyilvántartási 

térkép-adatbázis vizsgálata során ugyanakkor az is megállapítást nyert, hogy a szóban forgó 

183944 hrsz-ú ingatlan esetén – mely vonatkozásában az érintett rendelkezik tulajdoni 

hányaddal – a Gömbösszeg köz közterületi elnevezésre 19-es szám nem lett feltüntetve. A 

földhivatali nyilvántartás adatai alapján a Könyves utca 22. szám a 183946. hrsz-ú, 1/1 arányú 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra esik, mely egyidejűleg osztozik a Könyves utca 22/A 

és a Gombosszeg köz 15. számú ingatlanokkal is. Ezen, a címképzés során felmerült anomáliák 

és az ingatlannyilvántartás egységességének teljes hiánya miatt a pontosítás érdekében 

szükséges az „a Budapest XXIII. kerület, Könyves utca 22. (183944 hrsz.) alatti ingatlan 

felújításához” szövegrészt „a földhivatali nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, 

Gombosszeg köz 19. szám, természetben a Könyves utca 22. szám (183944 hrsz.) alatti 

ingatlan felújításához” szövegre módosítani. Fentiek alapján javaslom a 148/2022. (III. 17.) 

határozat I. pontjának módosítását, az alábbiak szerint: 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2022. 

(VI. 16.)határozata Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás megállapításáról szóló 

148/2022. (III. 17.) határozat módosításáról  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás 

megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat I. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, Könyves utca 18. sz. alatti lakos) részére – a benyújtott 

kérelemre – a földhivatali nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, Gombosszeg köz 

19. szám, természetben a Könyves utca 22. szám (183944 hrsz.) alatti ingatlan felújításához 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- 

Ft helyi támogatást állapít meg.” 

 

 

2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

568/2021. (XII. 07.) határozata a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi a 349/2021. (IX. 14.) és a 465/2021. (XI. 09.) határozatát. 

II. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a Horgász part 

186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozóan, azzal a feltétellel, ha a kérelmezők a 

KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzattal megkötött külön írásos 

megállapodás alapján átvállalják és viselik. 

III. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását 

illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le,  

IV. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a KÉSZ módosításának költségeit a kérelmezők településrendezési 

szerződésben átvállalták, a terv partnerségi egyeztetése megtörtént, azonban az állami főépítész 

záró véleményének beszerzése még nem történt meg, ezért a határozat végrehajtási 

határidejének módosítása szükséges. Javaslom a határozat végrehajtási határidejét módosítani 

2022. július 31. napjára. 

 

2. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(VI. 16.) határozata a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú 

lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

568/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.  
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3.)  
 

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. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálása, közzététele megtörtént, azonban a tervező az állami főépítésznek küldendő 

tervdokumentációt még nem szállította le, ezért a határozat végrehajtási határidejének 

módosítása szükséges. Javaslom a határozat végrehajtási határidejét módosítani 2022. július 

31. napjára. 

 

3. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(VI. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi 

építési szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról 

szóló 188/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú 

telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai 

egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára. 

 

 

4.)  
 

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. 
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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 

 

A határozatra jelentem, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárásával kapcsolatos 

döntés dokumentálása, közzététele megtörtént, azonban a tervező az állami főépítésznek 

küldendő tervdokumentációt még nem szállította le, ezért a határozat végrehajtási 

határidejének módosítása szükséges. Javaslom a határozat végrehajtási határidejét módosítani 

2022. július 31. napjára. 

 

4. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(VI. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú 

lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi 

egyeztetés lezárásáról szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest XXIII. kerület Horgász part 

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

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

 

 

5.)  
 

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  

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 

 

A határozatra jelentem, hogy a Kuratórium elnöke – a 184/2022. (V.12.) számú határozat 

alapján a határozat alapjául szolgáló előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 2022. május 

25. napján megkötött - közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 4. pontjában 

rögzített 2023. április 30-ai elszámolási határidőt 2023. június 30. napjára kéri módosítani.  

Fentieken túl pontosításra szorul a határozat címe is, tekintettel arra, hogy a döntés ténylegesen 

a megállapodás megkötésére, nem pedig annak módosítására irányul. Mindezek alapján 
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javaslom a határozat, valamint a határozat alapján megkötött megállapodás alábbiak szerinti 

módosítását: 

 

5. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2022. 

(VI. 16.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal 

(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat címének, 

valamint a határozat alapján megkötött megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat módosításáról szóló határozat 

címében a „módosításáról” szövegrész helyébe a „megkötéséről” szöveg lép, 

II. az I. pont szerinti határozat alapján megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás 4. pontjában szereplő elszámolási határidőt 2023. június 30. napjára 

módosítja, 

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

elnökével, továbbá a megállapodás II. pontban foglaltak szerinti módosítására.  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. június 1.  

 

 

 

 

 

Scherer Kinga       Bese Ferenc 

         testületi ügyintéző       polgármester 

     az előterjesztés készítője      előterjesztő 


