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

2022. január 19. napján 11 óra 00 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő 

  Márk István nem képviselő bizottsági tag 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

 Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre jelezte: - 

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 
 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel 

határozatképes.  

 

Bereczki Miklós elmondja, hogy kiosztásra került egy, a meghívóban nem szereplő, „Javaslat a 

Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. 

(XI.09.) határozatának módosítására” című előterjesztés, ezért javasolja, sürgősségi indítványként 1. 

napirendi pontként történő felvételét.  

Elmondja továbbá, érkezett egy kérés, mely szerint az eredeti meghívóban 9. napirendi pontként 

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

(15.)” című előterjesztés, a sürgősségi indítványként 1. napirendi pontként tárgyalandó „Javaslat a 

Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. 

(XI.09.) határozatának módosítására” című előterjesztés, és ezáltal a 2. napirendi pontként 

tárgyalandó „Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)” című 

előterjesztéseket követően, 3. napirendi pontként szerepeljen, erre való tekintettel javasolja a 

napirendi pontok sorrendjének ezirányú módosítását.          

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az eredeti meghívóban szerepeltetett napirendi pontokhoz 

képest tett, a fentiekben rögzített módosító javaslat figyelembevételével az alábbi napirendi pontok 

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 
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3. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és költségtérítéseinek 

megállapítására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi juttatásának 

megállapítására (7.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

megállapítására (8.)  

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

13.  Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

14.  Egyebek 

 

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

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

Bizottságának 1/2022.(I.19.) határozata a 2022. január 19-ei rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. január 19-ei rendes 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 a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

4. Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és költségtérítéseinek 

megállapítására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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5. Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi juttatásának 

megállapítására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének megállapítására (8.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

13.  Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

14.  Egyebek 

 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: az alaphatározatban foglaltakhoz képest az összegváltozás indokolja a módosítást. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 2/2022.(I.19.) a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

503/2021. (XI.09.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„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.” 
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2. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: javasolnám a Bizottságnak, hogy ne foglaljon állást, a képviselő-testületi ülésen 

megvitatjuk.  

 

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

javaslattal a Képviselő-testület felé. 
 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 3/2022.(I.19.) határozata a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés 

tárgyában kötött szerződés módosításáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási 

díjainak megállapítására (15.)” című előterjesztés tekintetében nem él javaslattal a Képviselő-

testület felé. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és költségtérítéseinek megállapítására 

(6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

dr. Szabó Tibor: a legelső alkalommal kiküldött anyag szöveges részében még jól szerepelt 

Sinkovics Krisztián alpolgármester úr idegennyelv-tudási pótlékának összegére vonatkozó 

megállapítás, a határozati javaslatban azonban korrekcióra szorult, és ez kiküldésre került. Időközben 

a Polgármester úr is jelezte, hogy neki van angolból is szóbeli nyelvvizsgája, amelyet be is mutatott. 

Ezért jelzem a Bizottság felé, hogy az 1. sz. határozati javaslat I. pontjában az idegennyelv-tudási 

pótlék összege 46.380,- Ft, így ezen módosított szövegrésszel vizsgálja és hozza meg döntését a T. 

Bizottság.        

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az 1., 2. és 3. számú határozati javaslatok I., II., III. pontjait a 

dr. Szabó Tibor által tett kiegészítéseknek megfelelő tartalommal, melyekről külön határozatok 

készülnek.  

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

határozatot hozza: 
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1. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 4/2022.(I.19.) határozata a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bese Ferenc László főállású polgármester I. és 

II. pont szerinti javadalmazását és költségtérítését állapítsa meg, amelyek szerint: 

I. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) 

bekezdése alapján Bese Ferenc László főállású polgármester illetményének összege 2022. 

január 1. napjától havonta bruttó 1 300 000,- Ft, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 

46.380,- Ft, így összesen kerekítve Bese Ferenc László főállású polgármester 1 346 400,- Ft 

összegű javadalmazásra jogosult, 

II. az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján Bese Ferenc László főállású 

polgármester havonta 195 000,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

III. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt az I. és II. pontban 

foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

2. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 5/2022.(I.19.) határozata Fuchs Gyula Pál alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester illetményét, 2022. január 1. 

napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester illetménye 80 %-ának megfelelő 

összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban állapítsa meg. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján állapítsa meg Fuchs 

Gyula Pál főállású alpolgármester havonkénti 156 000,- Ft összegű költségtérítésre való 

jogosultságát. 

III. kérje fel a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

3. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 6/2022.(I.19.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester illetményének 

és költségtérítésének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét, 2022. január 

1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester illetménye 80 %-ának megfelelő 

összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban állapítsa meg, idegen-nyelvtudási pótlékának 

összege bruttó 46.380,- Ft, így összesen kerekítve Sinkovics Krisztián Ádám főállású 

alpolgármester 1 086 400,- Ft összegű javadalmazására való jogosultságát állapítsa meg. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján állapítsa meg 

Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester havonkénti 156 000,- Ft összegű 

költségtérítésre való jogosultságát. 

III. kérje fel a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére.  
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5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi juttatásának 

megállapítására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: felmerült az intézményvezetők, ügyvezetők nevén nevezése kérdése, hogy 

mennyire szabályos, ezért az adatvédelmi felelősünkkel egyeztetve javasoljuk, hogy a határozati 

javaslatokban ne legyen benne a név, hanem csak az adott intézmény megjelölése. Tehát, az 

előterjesztés szövegében benne szerepelhet, a határozati javaslatokban pedig a fent említettek szerinti 

módosítást javaslom a Bizottságnak.    

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú határozati javaslatok I. és 

II. pontjait, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

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

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 7/2022.(I.19.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 

fenntartásában működő I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az  

I. I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetője illetményként 2022. január 1. napjától 438 480,- Ft 

garantált illetményre, 200 970,- Ft intézményvezetői pótlékra (110%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 73 080,- Ft nemzetiségi pótlékra (40%), 87 696 Ft ágazati szakmai pótlékra 

(20%) és 50 000,- Ft önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra való jogosultságát 

állapítsa meg, így az intézményvezető illetményét összesen havonta bruttó 867.726.- forintban 

állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

2. sz. határozati javaslat 

 

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

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

fenntartásában működő II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

I. II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetője illetményként 2022. január 1. napjától 

374 535,- Ft garantált illetményre, 109 620,- Ft intézményvezetői pótlékra (60%), 17 500,- 

kereset-kiegészítésre, 74 906 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft önkormányzati 

rendelet alapján megállapított pótlékra való jogosultságát állapítsa meg, így az 

intézményvezető illetményét összesen havonta bruttó 626.561.- forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

3. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 9/2022.(I.19.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának 
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fenntartásában működő III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményének 

megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetője illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- 

Ft garantált illetményre, 146 160,- Ft intézményvezetői pótlékra (80%), 17 500,- kereset-

kiegészítésre, 74 908 Ft ágazati szakmai pótlékra (20%) és 50 000,- Ft önkormányzati rendelet 

alapján megállapított pótlékra való jogosultságát állapítsa meg, így az intézményvezető 

illetményét összesen havonta bruttó 663.103.- forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

4. sz. határozati javaslat 

 

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

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

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  

intézményvezetője illetményként 2022. január 1. napjától 260 000,- Ft pótlékok nélküli 

illetményre, 50 000,- Ft magasabb vezető megbízáshoz kapcsolódó vezetői pótlékra (250%), 

17 700,- illetménykiegészítésre, 136 000 Ft ágazati szakmai pótlékra való jogosultságát 

állapítsa meg, továbbá 236 300,- Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapítson 

meg, így az intézményvezető illetményét összesen havonta bruttó 700.000.- forintban állapítsa 

meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

5. sz. határozati javaslat 

 

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

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

Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója munkabérének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója munkabérét 2022. január 1. napjától havonta 

bruttó 660.000.- forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

6. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 12/2022.(I.19.) határozata a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. Galéria ̕13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérét 2022. 

január 1. napjától havonta bruttó 580 000 forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

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

Bizottságának 13/2022.(I.19.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérét 2022. január 1. 

napjától havonta bruttó 650 000 forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

8. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 14/2022.(I.19.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjének 

munkabérének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetője munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 550 

000 forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

9. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 15/2022.(I.19.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

munkabérének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  

I. Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérét 2022. január 1. napjától 

havonta bruttó 550 000 forintban állapítsa meg. 

II. kérje fel a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

megállapítására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 16/2022.(I.19.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a 

Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegének megállapításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
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évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 

kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint állapítsa meg.   

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Polonkai Zoltánné: a címben elírás történt, nem a 2021. évi, hanem a 2022. évi forrásmegosztás 

véleményezése a javaslat tárgya.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. pontját.  

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 17/2022.(I.19.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 

véleményezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. 

évi megosztásáról szóló rendelettervezetet vegye tudomásul. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést követően 

haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások 

támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: kérdezem az egészségügyi referenst, az előterjesztés készítőjét, hogy állami 

finanszírozás várható? 

 

Kovácsné Demény Ildikó: igen, nagy valószínűséggel. Miután minden szakrendelő, akikre ezt a 

feladatot rárótta az állam, szeretnék, és már jelezték is a Belügyminisztérium felé, hogy jó lenne, ha 

megtérülne ez a jelentős kiadás.     

 

Orbán Gyöngyi: szeretném megköszönni az orvosok és az asszisztensek munkáját az oltási 

akcióban. Saját tapasztalatból mondom, hogy azért elmenni Csepelre vagy akár a XVIII. 

kerületbe….., akinek van autója annak könnyű, de az idősek nagyon nehezen mozognak.  

 

Bereczki Miklós: mindannyiónk nevében szeretném megköszönni a munkájukat. 

 

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

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

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

Bizottságának 18/2022.(I.19.) határozata az Oltási Akciónapok megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására tárgyában hozott döntéséről 

A 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. 

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1. sz. határozati 

javaslat I., II. pontjait, és a 2. sz.  határozati javaslat I., II., III. és IV. pontjait, melyekről külön 

határozatok készülnek.   
 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 19/2022.(I.19.) határozata támogatási szerződés Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 

történő megkötéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I.  a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2022. évben 53.300.000,- Ft összeggel 

támogassa, amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére, és 

amelyre vonatkozóan kösse meg a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező támogatási szerződést, amelyet írjon alá arra az esetre kiterjedően is, ha a 

felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

II.  kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő 

kötelezettségvállalás 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

 

2. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 20/2022.(I.19.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő 

megkötéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I.  kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, csekély 

összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet írjon alá arra az esetre 

kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérnek. A pénzbeli támogatás összegét 18.000.000- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 

2.663.851,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.663.851,- 
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Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft  összege erejéig vállaljon 

kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére.  

II.  a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2022. évben 11.800.000 Ft 

összeggel támogassa, amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés 

terhére, és amelyre vonatkozóan kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező támogatási szerződést, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

III.  kösse meg a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét képező 

szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000, Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, 

amely összeg erejéig vállaljon kötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére, és írja alá azt 

arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérnek.  

IV.  kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I-III. pontjaiban szereplő 

kötelezettségvállalások 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

 

 

 

10. 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 

 

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

pontjait. 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 21/2022.(I.19.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

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

A 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 legyen 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat költségvetéséből. 

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

Intézményvezetője részére. 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az előterjesztés 1-től 28-

ig terjedő határozati javaslatait, amelyekről külön határozatok készülnek. 
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A Bizottság 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz.  határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 22/2022.(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 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  

 

2. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 23/2022.(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 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.  

 

3. sz. határozati javaslat 

 

 

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

Bizottságának 24/2022.(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 
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értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 27/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 237/2019. 

(V.07.) határozat módosításáról  

A 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. 

 

4. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 25/2022.(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 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.  

 

5. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 26/2022.(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 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.  

 

6. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 27/2022.(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 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.  

 

 

7. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 28/2022.(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
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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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 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.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. március 31. napjára módosítsa.  

 

8. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 29/2022.(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 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.  

 

9. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 30/2022.(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-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI.08.) határozata 

módosításáról 

A 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-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI.08.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

10. sz.  határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 31/2022.(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 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. 

 

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

Bizottságának 32/2022.(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 

A 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. 

 

12. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 33/2022.(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 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. 

 

13. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 34/2022.(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 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. 

 

14. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 35/2022.(I.19.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

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

A 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. 

 

15. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 36/2022.(I.19.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 
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1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, 

társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozata 

módosításáról 

A 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. 

 

16. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 37/2022.(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 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. 

 

17. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 38/2022.(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 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. 

 

18. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 39/2022.(I.19.) határozata a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

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

A 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. 

 

19. sz.  határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 40/2022.(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 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. 

 

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

Bizottságának 41/2022.(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 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. 

 

21. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 42/2022.(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 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. 

 

22. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 43/2022.(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 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. 

 

23. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 44/2022.(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 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. 

 

24. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 45/2022.(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 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. 
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25. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 46/2022.(I.19.) határozata Soroksár fejlesztési programjának megvalósításáról 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksár fejlesztési programjának 

magvalósításáról szóló, 143/2021.(IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 

31. napjára módosítsa. 

 

26. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 47/2022.(I.19.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park Program 

keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 359/2021.(IX.14.) 

határozatának módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park 

Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 359/2021.(IX.14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

27. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 48/2022.(I.19.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

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

A 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. 

 

28. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 49/2022.(I.19.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 

09.) határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítsa. 

 

 

 

12. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót. 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

 

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

pontjait. 
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A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 50/2022.(I.19.) határozata a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosításáról 

A Pénzügyi 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) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

I.  a 14/2021. (VI.30.) határozatával elfogadott Ügyrendjének 

a) IV. fejezet, A Bizottság működésének szabályai, 2. pontjában a „Képviselő-testületi ülést 

megelőző hét” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület ülése hetének” szövegrész lép. 

 

b) VIII. fejezet, Záró rendelkezések, 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának a Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról szóló 

14/2021. (VI.30.) határozatával fogadta el, ezt követőn a …/2022. (I.19.) határozatával 

módosította.” 

II.  felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend az Önkormányzat hivatalos honlapján 

történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2022. január 31.  

Felelős:     Bereczki Miklós bizottsági elnök 

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

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

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 24 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  
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                 Bereczki Miklós                                                             Márk István 

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


