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

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2022. január 19. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Bereczki Miklós 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

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

Mikó Imre 

Seres Béla 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

      dr. Kelemen Henrietta aljegyző, osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

 

 

Meghívott:      dr. Csiba Gábor Tamás Dr. Nádor Ödön EÜI int. vezető 

       

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 

 

 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 7 

fővel határozatképes.  

 

 

Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy sürgősségi 

indítvány érkezett. Javasolja a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal 

ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására” c. 

kiosztós anyag napirendre történő felvételét és sürgősséggel, első napirendi pontként történő 

megtárgyalását. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

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

Egészségügyi Bizottságának 1/2022. (I.19.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2022. január 19-ei ülésén tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) 

határozatának módosítására” c. sürgősségi indítványt a 2022. január 19. napján tartott ülésének 

napirendjébe felveszi és sürgősséggel első napirendi pontként tárgyalja. 
 

 

Tüskés Józsefné: A meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában az alábbi 

módosítást javasolja: az 1. sürgősségi - „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának 

módosítására” c. - napirendi pont után a meghívóban 2., 3. és 4. napirendi pontként szereplő 

napirendek tárgyalása következne, 5. napirendi pontként a „Javaslat praxisközösségbe történt 

csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatellátási szerződés 

módosítására” c. napirendi pontot javasolja megtárgyalni, ezt követően a meghívóban 5., 6., 7. 

és 8. napirendi pontok következnének, majd az „Egyebek” napirendi pont előtt, 10. napirendi 

pontként a „Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására” c. 

napirendi pont megtárgyalását javasolja. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

napirendi pontok vonatkozásában tett javaslatát. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 2/2022. (I.19.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2022. január 19-ei ülésén tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. január 19. napján tartott ülésén 

1. sürgősségi - „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására” c. - napirendi pont után a 

meghívóban 2., 3. és 4. napirendi pontként szereplő napirendi pontokat, 5. napirendi pontként a 

„Javaslat praxisközösségbe történt csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására” c. napirendi pontot, ezt követően a 

meghívóban 5., 6., 7. és 8. napirendi pontokat, majd az „Egyebek” napirendi pont előtt, 10. 

napirendi pontként a „Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének 

módosítására” c. napirendi pontot tárgyalja.  
 

 

Tüskés Józsefné: Javasolja a napirendi pontok alábbiak szerint történő elfogadását: 
 

1. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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4. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok 

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat praxisközösségbe történt csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

(15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

10. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök 
 

11. Egyebek 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 3/2022. (I.19.) határozata a 2022. január 19-ei ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. január 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok 

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Javaslat praxisközösségbe történt csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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7. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

(15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

9. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

10. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök 
 

11. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont 

Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről 

szóló 503/2021. (XI.09.) határozatának módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Staudt Csaba: A szerződés határideje nem módosulna? Marad 2021. november 28. napja, 

tehát megkötésre került? 

 

Köblös Anita: A szerződés 2021. november 28-án megkötésre került. 2022. január 13-án 

értesítette a hivatalt az Alapítvány, hogy erre az évre a személyi térítési díjat megemeli. Tavaly, 

amikor tárgyalta a Képviselő-testület 3.600 Ft volt a térítési díj, annak az 50 %-át, 1.800 Ft-ot 

vállalt hozzájárulásként megtéríteni. Most 6.000 Ft-ra emelné a térítési díjat az Alapítvány, 

ennek az 50 %-a 3.000 Ft. 

 

Dr. Staudt Csaba: A szerződés megkötésének határideje lejárt, amennyiben módosítani kell, 

úgy a november 28. határidő már nem lesz megfelelő az új szerződéshez. 

 

Köblös Anita: Szerződést is kell módosítani, a Képviselő-testület döntésének 2. pontja 

értelmében felhatalmazta a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására is. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 4/2022. (I.19.) határozata a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) 

határozatának módosítására 

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

503/2021. (XI.09.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 
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„III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig a Kacifántos 

Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés tárgyában 900.000 Ft, azaz 

kilencszázezer forint összegig.” 
 

 

2. Napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

polgármesteri tájékoztatót. 
 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Korábbi bizottsági ülésen is elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő 

kiadást remélhetőleg az Állam utólag finanszírozni fogja. A hivatal egészségügyi referensének 

is ilyen információi vannak. De addig is az Oltási Akciónapok költségeit az önkormányzatnak 

meg kellene előlegeznie. 

 

Tüskés Józsefné: A Bizottság nevében szeretné megköszönni a jelen lévő főorvos úrnak a 

közbenjárását, valamint az egészségügyi dolgozóknak és mindenkinek, aki az oltási napokkal 

kapcsolatban segédkezik, az ezzel kapcsolatban végzett sok munkáját.  

 

Bereczki Miklós: Véleménye szerint ez egy jelentős összeg, de ettől függetlenül amilyen 

munkát és amilyen eredményt ez a költség kivált, ahhoz képest „eltörpül”, ezért támogatja a 

javaslatot. 

 

Dr. Staudt Csaba: Szeretne csatlakozni a korábban elhangzottakhoz és úgy gondolja, 

amennyire csak lehet, fel kell lépni a vírus ellen. Abszolút támogatandónak tartja az Oltási 

Akciónapnak a támogatását minden formában. Technikai kérdése lenne azonban a határnapok 

vonatkozásában. A II. és a III. pont esetében is különböző határidők vannak a határozati 

javaslatban feltüntetve, valamint külön - római ponthoz nem köthetően - mégis a III. pontnál 

feltüntetett határidővel azonosan még egy plusz határnap is megjelölésre került. Ez ebben a 

formában logikátlannak tűnik egy kicsit. 

 

dr. Szabó Tibor: Általános szabály szerint amennyiben van egy különös rendelkezés az 

alkalmazandó, ha pedig van egy általános, akkor a nem szabályozottaknál az él. Amennyiben 

van egy speciális szabály, pl. a II. pont vonatkozásában a költségvetési rendelet elfogadása, 

abban kell szerepeltetni. A III. pont vonatkozásában 2022. január 31. és egyébiránt pedig egy 

általános 2022. január 31. van az I. és IV. pontra vonatkozóan meghatározva. A pontosítás okán 

azt gondolja, hogy maga a finanszírozásról, támogatásról szóló I. pont esetében a 2022. január 

31. rendben van. A II. pont esetében a költségvetési rendelet elfogadása adekvát, mert arról 

szól. A III. pont vonatkozásában az intézmény vezetője részére történő megküldés a 

határozatnak az elfogadását követően aktuális, ezért annyiban módosítana, hogy a határidő a 

határozat elfogadása és írásba foglalását követően azonnal. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy a 
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javaslatát vegye figyelembe. A IV. pont esetében nem szabna határidőt, az lenne a javaslata, 

hogy a határidő folyamatos legyen, mert ez annak függvénye, hogy a feladat koordinálása és a 

kifizetések lebonyolítása is folyamatos. 

 

Dr. Staudt Csaba: Megköszöni a Jegyző Úr által tett kiegészítést. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat I., II., III. és IV. pontjának az elfogadását azzal, hogy a Bizottság a határidők 

vonatkozásában az alábbi módosítást javasolja a Képviselő-testül által elfogadni: 

„Felelős:    Bese Ferenc polgármester 

  Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2022. január 31. 

  a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 

a III. pont vonatkozásában: a határozat elfogadása és írásba foglalását követően 

azonnal 

a IV. pont vonatkozásában: folyamatos” 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 5/2022. (I.19.) határozata az Oltási Akciónapok 

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására tárgyában 

hozott döntéséről 

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

I. támogassa az Oltási Akciónapok megszervezésének és lebonyolításának feladatait 

2.237.400,- Ft összeg erejéig.  

II. vállaljon kötelezettséget az I. pontban foglalt összegnek az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendeletébe való szerepeltetésére.  

III. gondoskodjon a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 

IV. kérje fel a XXIII. kerületi EÜI intézményvezetőjét a feladat koordinálására, és a 

kifizetések lebonyolítására.   

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2022. január 31. 

  a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 

a III. pont vonatkozásában: a határozat elfogadása és írásba foglalását követően 

azonnal 

a IV. pont vonatkozásában: folyamatos 
 

 

4. Napirendi pont     

Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok 

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 
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Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és 

II. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 6/2022. (I.19.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők 

rezsi költségeinek elengedése tárgyában 

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

I. a pandémia időszakában, 2022. január 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig, 

legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

(villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb költségeinek (takarítás, telefon) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését 

egységesen engedje el, amely elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját 

költségvetési keretéből biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat 

költségvetéséből. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi 

EÜI Intézményvezetője részére. 
 

 

5. Napirendi pont     

Javaslat praxisközösségbe történt csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

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

elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében 

az alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 7/2022. (I.19.) határozata három gyermek háziorvossal (Dr. 

Jakubenszy Tünde, Dr. Szőllősy-András Judit, Dr. Papp László) és kilenc felnőtt 

háziorvossal (Dr. Csima Alfréd, Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma Krisztina, Dr. Havrilik 

György, Dr. Horváth Judit Ágnes, Dr. Jakab Erzsébet, Dr. Megyesi Edina, Dr. Szabó 

Nikolett, Dr. Szepes Miklós, Dr. Varga Ida Margit) kötött Feladat-ellátási szerződés 2. 

számú mellékletének módosítása tárgyában kialakított véleményéről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

meghatározott véleményezési feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy egyetért a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi praxisok heti rendelési idejének módosításával, ezért javasolja a 
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Polgármesternek az érintett Feladatellátási szerződések 2. mellékletét módosító szerződések 

megkötését.  
 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

 

6. Napirendi pont     

Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

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

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Bereczki Miklós: Kérdezi, hogy a bölcsődék kevesebb ideig vannak zárva, mint az óvodák? 

 

Babócsi Beáta: Soroksáron három hétig szokott zárva lenni a bölcsőde, a felújítások, tisztasági 

festés és egyéb dolgok elvégzésének érdekében.   

 

Tüskés Józsefné: Február 15-ig kiértesítésre kerülnek a szülők a nyári zárva tartás 

időtartamának tekintetében. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslat I. és II. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 8/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári 

nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

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

I. hagyja jóvá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, hogy a 

Bölcsőde 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig zárva tart, és a zárva tartási időszakon 

kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes. 

II. kérje fel a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde 

nyári zárva tartásának rendjéről. 
 

 

7. Napirendi pont     

Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

(15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Korábbi bizottsági üléseken is elmondta és abszolút nem befolyásolóan 

szeretné a bizottságot tájékoztatni, hogy az érvényben és hatályban lévő szerződés alapján az 

aktuális inflációs tájékoztatás szerint 7,1 %-os emelésre jogosult a szolgáltató. Viszont további 

igénnyel élt, tekintettel a bér jellegű kiadások és egyéb megnövekedett költségeire, további 6,9 
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%-os emelést szeretne, amelyről a Képviselő-testületnek dönteni szükséges. Továbbá a 

tekintetben is döntést szükséges a Képviselő-testületnek hozni, hogy az emelést milyen 

mértékben terheli tovább a szülőkre, igénybe vevőkre. Eddig a bizottságok akként döntöttek, 

hogy a Képviselő-testületre bízzák a döntés meghozatalát, tekintettel arra, hogy még 

átgondolásra érdemes a költségek továbbterhelése. Amennyiben azonban javaslata lenne a 

bizottságnak, úgy a határozati javaslat II. pontjának kipontozott részei esetében kellene a 0 és 

6,9 % közötti javaslatát kiegészítésként megtenni, a III. pontban pedig a megosztásra 

vonatkozóan szükséges ebben az esetben javaslatot tenni.     

 

Tüskés Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság akként 

döntött, hogy a Képviselő-testületre bízza a döntés meghozatalát. Kérdezi a bizottság tagjait, 

hogy elfogadják-e a javaslatot, mely szerint: 

„A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó 

Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.)” c. napirendi pont vonatkozásában 

nem foglal állást, javasolja a Képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.” 

 

A bizottság tagjai egyhangúan igennel válaszolnak.  

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot.  

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 9/2022. (I.19.) határozata a Prizma-Junior Közétkeztetési 

Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó 

Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.)” c. napirendi pont vonatkozásában 

nem foglal állást, javasolja a Képviselő-testületnek a döntés meghozatalát. 

 

 

8. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 
dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a 28. határozati javaslat közül az utolsó kettő 

zárt ülésen született, de jelen esetben, tekintettel arra, hogy csak határidő, illetve név korrekció 

történik, nem indokolt a zárt ülés, akár egyben is meghozható a döntés, de természetesen a 

külön döntés lehetősége is fent áll. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi a bizottság tagjait, hozzájárulnak-e, hogy egyben tegye fel szavazásra 

a 28. határozati javaslatot és külön határozatok szülessenek? 

 

A bizottság tagjai egyhangúan igennel válaszolnak.   

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

8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. és 28. 

határozati javaslatok elfogadását azzal, hogy a határozati javaslatok elfogadását egyben teszi fel 

szavazásra, de külön határozatok fognak születni. 
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A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 10/2022. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 

196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 

196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan 

megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) 

határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról 

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

I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítsa:  

„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem 

tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás 

megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV.14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét hosszabbítsa meg 2022. 

augusztus 31. napjáig.  
 

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

Egészségügyi Bizottságának 11/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

248/2020. (V.12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival módosított, a Budapest XXIII. ker. 

külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú 

ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges 

ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az 

ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása 

engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között 

gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata 

módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) 

határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020. (V.12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival módosított, a Budapest 

XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú 

ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges 

ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész 

végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének 

kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút 

létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét 2022. május 

31. napjára módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 12/2022. (I.19.) határozata a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű 

ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 

27/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) határozat módosításáról 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 184290 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű 

ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 27/2021. 

(I.19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 13/2022. (I.19.) határozata az Önkormányzat tulajdonában 

álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található 

(tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan 

értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról szóló, 435/2020. 

(X.13.) határozattal módosított 88/2020. (II.11.) határozat módosításáról 

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

Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti 

út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról szóló, 

435/2020. (X.13.) határozattal módosított 88/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 14/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, természetben 

1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival módosított 

45/2021. (I.19.) határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó 

vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival módosított 

45/2021. (I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 15/2022. (I.19.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló 

100/2021. (III.16.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről 

szóló 100/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. napjára 

módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 16/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 

helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok 

megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 141/2021. (IV.13.) 

határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 
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185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén 

található ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 

141/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 17/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú változási 

vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 

258/2021.(VI.08.) határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi 

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

101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI.08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. február 

28. napjára módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 18/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 

262/2021.(VI.08.) határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi 

számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló 262/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára 

módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 19/2022. (I.19.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 

195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként 

kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 264/2021.(VI.08.) határozata 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 

195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként 

kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 264/2021.(VI.08.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítsa. 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 20/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI.08.) határozata módosításáról 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a 

K-102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. július 31. 

napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 21/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 288/2021.(VI.08.) határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a 

K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról 288/2021.(VI.08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára 

módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 22/2022. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a            

448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

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

XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. 

szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a          

448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 23/2022. (I.19.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú 

ingatlan részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII.06.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 186784/5 

helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII.06.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 24/2022. (I.19.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 

hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 

362/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról 

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

XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. 

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

Egészségügyi Bizottságának 25/2022. (I.19.) határozata a Budapest 195519/1, 195519/2, 

195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként 

kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX.14.) határozata 

módosításáról 

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

195519/1, 195519/2, 195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX.14.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 26/2022. (I.19.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 451/2021. 

(X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont 

felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), a 20/2021. (I. 19.) és a 

451/2021.(X.12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 27/2022. (I.19.) határozata a kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX.29.) határozat módosításáról 

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

szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX.29.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 28/2022. (I.19.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. (V.11.) 

határozat módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

189/2021. (V.11.) határozat végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 29/2022. (I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 248/2021. 

(VI.08.) határozat módosításáról 

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

186862/3 hrsz.-ú lakótelekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 248/2021. (VI.08.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára 

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

Egészségügyi Bizottságának 30/2022. (I.19.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán 

lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat módosításáról 

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

Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 31/2022. (I.19.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

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

BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 32/2022. (I.19.) határozata felperesi pertársaság 

létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) - 314/2021. 

(VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának módosításáról 

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

pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) - 

314/2021. (VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 33/2022. (I.19.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 120/2021.(III.25.) 

határozattal módosított 87/2021. (III.16.) határozatának módosításáról 

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

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, 

a 120/2021.(III.25.) határozattal módosított 87/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 34/2022. (I.19.) határozata Soroksár fejlesztési programjának 

megvalósításáról szóló, 143/2021.(IV.13.) határozatának módosításáról 

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

fejlesztési programjának magvalósításáról szóló, 143/2021.(IV.13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 35/2022. (I.19.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről 

szóló 359/2021.(IX.14.) határozatának módosításáról 

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

Szabadidős – Egészség Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 
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felszereléseiről szóló 359/2021.(IX.14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. 

napjára módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 36/2022. (I.19.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 07.) 

határozata módosításáról 

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

Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. 

(XII. 07.) határozata I. és II. pontjában a  „Dr. Csiba Gábor” nevet „Dr. Csiba Gábor Tamás” 

névre módosítsa. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 37/2022. (I.19.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

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

Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítsa. 
 

 

9. Napirendi pont     

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a jogszabályváltozásokról készült tájékoztatót.  
 

 

10. Napirendi pont 

Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök 

 

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

II., III., IV., V. és VI. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 38/2022. (I.19.) határozata a Bizottság Ügyrendjének 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 115. § (1) bekezdésébe foglalt 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

I. a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2/2021. (VI. 30.) határozatával elfogadott 

Ügyrendje I. fejezet 3. pontjának - A Bizottság SZMSZ-ben meghatározott feladatai - d) 

alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(d) a Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével beszámoltatja az 

intézményeket a működésükről, a beszámoló alapján intézkedésekre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé. Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével,” 

II. az Ügyrend I. fejezete - A Bizottság feladata - a következő 3/A. ponttal egészül ki: 
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„3/A. Az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok pályázati feltételei 

meghatározására vonatkozó előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

állásfoglalását követően nyújthatók be a képviselő-testület felé.” 

III. az Ügyrend II. fejezete 2. pontjának 2.3. alpontját hatályon kívül helyezi. 

IV. az Ügyrend IV. fejezetének - A Bizottság működésének szabályai - 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan, évente legalább hat 

alkalommal, rendszerint a Képviselő-testület ülése hetének szerdai napján tartja rendes 

üléseit. A Bizottság augusztus hónapban nem tart rendes ülést.” 

V. a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2/2021. (VI. 30.) határozatával elfogadott 

Ügyrendje VIII. fejezetének – Záró rendelkezések – 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„1. Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának a Bizottság Ügyrendjének 

elfogadásáról szóló 2/2021. (VI. 30.) határozatával fogadta el, ezt követőn a …/2022. (I. 

19.) határozatával módosította.” 

VI. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az 

Önkormányzat hivatalos honlapján. 
 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 
 

 

11. Napirendi pont     

Egyebek 

 

 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a részvételt és az ülést 13 óra 51 perckor bezárja. 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 

 

 

 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 
 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


