
A 2022. július 14-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 266/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. július 14-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan)” c. napirendi pontot és  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat „Pro Urbe díj” 

adományozására” c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 267/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. július 14-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. július 14-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

- testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására  

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

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

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

4.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet 

elfogadására 

5.) Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére, valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

7.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Horgász part 1–2. és 90-

92.) 

8.) Javaslat beépítési koncepció pontosítására (Molnár-sziget Déli csücsök) 

9.) Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra az Önkormányzat 2023. és 2024. évi 

költségvetése terhére a közüzemi díjak változása kapcsán 

10.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi 

létszámának megemelésére 

11.) Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

12.) Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozat 

módosítására vonatkozó döntés meghozatalára 

13.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

14.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

15.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” 

adományozására (zárt ülés) 

16.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés) 

17.) Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (zárt ülés)  

18.) Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (zárt ülés)  

19.) Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (zárt ülés) 

20.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 268/2022. (VII. 14.) határozata a Molnár-sziget déli csücsök 

területére vonatkozó beépítési koncepció elkészítésével kapcsolatban 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 567/2021. (XII. 07.) határozata II. pontját a következők szerint módosítja. 

„II. A Képviselő-testület a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó 

beépítési koncepció kidolgozásánál a következő elemek megvalósítását 

támogatja: 

Kerüljön kialakításra: 

1. egy fogadótér kiszolgáló épülettel (információs pult, mosdók, öltöző, 

kerékpártároló, Street Food büfé) a Meder utcai hídhoz közeli része, a 

tervezett kerékpárúthálózat fejlesztéssel összhangban; 

2. 4000 m2 területű telken egy szálláshely – szolgáltató épület legalább tíz 

vendégszoba és egy étterem rendeltetési egységgel a Meder utca komphoz 

közeli részén, közvetlenül a vízparton; 

3. a Meder utcához kapcsolódóan a fogadótér és a szálláshely-szolgáltató 

épület közötti területen egy legalább 30 férőhelyes fásított parkoló; 
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4. parti sétány a komptól délre a vízparttal párhuzamosan, a sziget teljes 

területén körben a fogadóépületig, a horgászok és a gyalogosan közlekedők 

számára is egyaránt használható módon; 

5. a sziget nyugati oldalán, a parti sétányhoz kapcsolódóan  

a. Yacht kikötő, 

b. csónakház (kisebb önálló modulok számára nagyobb épület helyett), 

c. sólyapálya a hajók partra húzásához, leeresztéséhez, 

d. csónakkikötő, 

e. hajó töltőállomás, 

f. büfé és szolgáltató épület; 

6. a sziget keleti oldalán 

a. horgászstégek, 

b. szolgáltató épület, benne szolgáltatások, büfé, horgászegyesületi 

iroda rendeltetési egységekkel, 

c. sportpálya;  

7. a parti sétány mentén a szabadtéri programokhoz kapcsolódó, esetleges 

rendezvények megtartásához áramvételi lehetőség; 

8. olyan zöldfelületi rendszer, amely funkciójával, kialakításával, 

elrendezésével illeszkedik a fejlesztési program egyéb elemeihez. 

9. hajómalom a Ráckevei-soroksári Duna vagy a Molnár-szigeti mellékág 

partjához kapcsolódóan” 

II. Az 567/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtásának határideje 2022. december 

31. napjára módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 269/2022. (VII. 14.) határozata az Önkormányzat 2023. és 2024. 

évi költségvetése terhére előzetes kötelezettségvállalásról (villamosenergia és 

földgázellátás közüzemi díjak) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat és annak intézményei, gazdasági társaságai, valamint a 

Polgármesteri Hivatal villamosenergia- és földgázellátását valamely 

energiaszolgáltatóval kívánja megvalósítani. A közüzemi szolgáltatói szerződés 

megkötése érdekében  

a) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 

b) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pont szerinti 

kötelezettségvállalás 2023. és 2024. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

Határidő: az Önkormányzat 2023. és 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 270/2022. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház jóváhagyott intézményi létszámának megemelésével, gazdasági 

munkatárs álláshely létrehozásának engedélyezésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház jóváhagyott intézményi létszámát 2022. 

augusztus 1. napjától egy gazdasági munkatárs álláshellyel megemeli, és az ehhez 

szükséges forrást az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Intézményi 

céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

Intézményvezetőjének értesítésére, valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő 

módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Határidő: 2022. július 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről        

szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

  Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 271/2022. (VII. 14.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő 

visszavonásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.4. pontjában a 

Képviselő-testület által a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott 

hatáskörét a Képviselő-testület saját hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, 

hogy az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 272/2022. (VII. 14.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú 

ingatlannak a forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivételéről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) kezdeményezi a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlan átminősítését „kivett beépítetlen terület”-té a jelenleg 

folyamatban lévő kerületi építési szabályzat, illetve annak mellékletét képező 

szabályozási terv módosítási eljárás lezárultát követően, és a tárgyi ingatlant 

annak „kivett beépítetlen terület”-té történő átminősítésének ingatlan-
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nyilvántartáson történő átvezetése napjával kiveszi a forgalomképtelen 

törzsvagyon köréből. 

II. felkéri a Polgármestert az átminősítés ingatlan-nyilvántartási hatóságnál 

történő kezdeményezésére. 

Határidő: kerületi építési szabályzat módosítását követő 30. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 273/2022. (VII. 14.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút 

mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2.227.056,-Ft vételár ellenében értékesíteni kívánja a FÖLDBER 

Ingatlanfejlesztő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364275; székhely: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 7.) részére a 0196324/1 helyrajzi számú, „kivett közút” 

megnevezésű ingatlant,  miután megtörtént annak „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítése, azzal, hogy a FÖLDBER Ingatlanfejlesztő Kft. a vételár 

megfizetésével egyidejűleg köteles megfizetni Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata részére 1.500.000,-Ft összeget a tárgyi Ingatlant érintő 

szabályozási terv módosítás költségeihez történő hozzájárulásként.  

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti eladási ajánlat megtételére, és annak 

elfogadása esetén az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladási 

ajánlat elfogadását követően megtegye azon nyilatkozatokat a 0196324/1 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, melyek szükségesek lehetnek a 

141/2018. (VII. 27.) Kormányrendelet 2. mellékletének 90. sora által megnevezett 

projekt („Logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés Budapest 

XXIII. kerületben”) megvalósításához valamint a Budapest közigazgatási 

területén fekvő ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 

1101/2022. (III. 2.) Kormányhatározat végrehajtásához. 

Határidő: 0196324/1 helyrajzi számú ingatlan „kivett beépítetlen terület”-té 

történő átminősítését követő 30 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviselő-

testületének 274/2022. (VII. 14.) 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 45/2021. (I. 19.) határozatának 

módosításáról 

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

Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
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törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a 185340 helyrajzi 

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

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozata 

I. I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 185340 helyrajzi 

számú, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 283 m2 területű, „kivett, 

beépítetlen terület” megnevezésű, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 

3/B. „felülvizsgálat alatt” címhelyen alatt található ingatlanra vételi ajánlatot 

tesz  15.300.000,- Ft ellenében, mely összeg – amennyiben az eladónak az 

értékesítéssel kapcsolatban ÁFA fizetési kötelezettsége merül fel – tartalmazza az 

esetlegesen megfizetendő ÁFA összegét is, azzal, hogy az adásvételi szerződés 

hatályba lépésének feltétele a tárgyi ingatlant is magába foglaló területen 

fennálló változtatási tilalom megszűnése, mely változtatási tilalom konkrét 

határidőre történő megszüntetésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata nem vállal kötelezettséget, valamint azzal, hogy amennyiben az 

adásvételi szerződés annak létrejöttét követő hat hónapon belül nem lép hatályba, 

attól bármely fél egyoldalú nyilatkozattal következmények nélkül elállhat.” 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Utcából Lakásba! 

Egyesületet. 

III. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2022. július 22.,  

a III. pont vonatkozásában: 2022. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 275/2022.(VII. 14.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.) és a 194/2022. (V. 12.) 

határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

63/2022. (I. 20.), 138/2022.(III.17.) és a 194/2022.(V.12.) határozatokkal 

módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. szeptember 

30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 276/2022. (VII. 14.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

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

451/2021. (X. 12.) és 52/2022.(I. 20.) határozatokkal módosított 303/2019. 

(VII. 02.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. kerület 
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Soroksár Önkormányzata Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott - 20/2021. (I. 19.), 

továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 451/2021.(X. 12.) és 52/2022. (I. 20.) határozataival módosított 

303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 277/2022. (VII. 14.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám 

átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a járóbeteg szakellátás óraszám 

átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozatának II. pontját az 

alábbiak szerint módosítja:  

„II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új 

szakmák létesítésére 28 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtását a Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 278/2022. (VII. 14.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos, a 275/2017. (VI. 06.), 10/2019. (I. 22.), 42/2020. (I. 21.), 144/2020. 

(III. 10.) határozataival valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 

80/2015. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, 

a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. (III. 

10.) határozataival, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott - 24/2021. (I. 19.) 

határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) határozata végrehajtási határidejét 

2023. február 28. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 279/2022. (VII. 14.) határozata a Budapest XXIII. 185876 
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helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos 

(hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, a 55/2020. (I. 21.) határozattal, 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 28/2021. (I. 19.) határozatával módosított 308/2019. (VII. 

02.) határozata módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes 

felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) 

döntéséről szóló, az 55/2020. (I.21.) határozatával, valamint Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva meghozott - 28/2021. (I. 19.) határozatával módosított 308/2019. (VII. 02.) 

határozatának végrehajtási határidejét az ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás jogerős befejezését követő 30. 

napra módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 280/2022. (VII. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének 

értékesítéséről szóló, a 575/2021. (XII. 07.) határozattal módosított 195/2021. 

(V.11.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 

6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 575/2021. (XII. 07.) határozatával módosított 195/2021. (V.11.) 

határozata végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 281/2022. (VII. 14.) 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.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 

298/2021. (VII. 06.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, 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.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 298/2021. (VII. 06.) 

határozatát hatályon kívül helyezi.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 282/2022. (VII. 14.) határozata a 187293 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal 

módosított 523/2021. (XI. 09.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187293 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 

döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal módosított 523/2021. (XI. 09.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 283/2022. (VII. 14.) határozata ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres eljárás 

megindításáról szóló 65/2022. (I. 20.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése érdekében polgári peres eljárás megindításáról szóló 65/2022. (I. 

20.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 284/2022. (VII. 14.) határozata a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - 

Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2022.(II. 17.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 

75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2022.(II.17.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. november 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 285/2022. (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozat 

hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító 

okiratának módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 286/2022. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Táncsics Mihály Művelődési 
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Ház alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának Módosító okiratát aláírja. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 

Határidő: 2022. augusztus 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 287/2022. (VII. 14.) határozata a 241/2022. (VI. 16.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 241/2022. (VI. 16.) határozatában a „2022. 

július 14-ei” szövegrészt a „2022. október 13-ai” szövegre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 288/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Soroksár 

Díszpolgára” cím adományozásával kapcsolatos döntéséről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

2022. évben nem kíván „Soroksár Díszpolgára” címet adományozni. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 289/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Soroksárért 

Érdemérem” kitüntetés adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksárért Érdemérem” posztumusz kitüntetést adományoz Név 

részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 290/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. évben „Év Kerületi 

Polgárőre” cím adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz Név részére. 

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 291/2022. (VII.14.) határozata a 2022. július 14-ei képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok sorrendjének módosításáról 

(zárt) 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2022. július 14-ei képviselő-testületi ülés 

267/2022. (VII.14.) határozattal elfogadott napirendek sorrendje - a 17. 

napirendtől kezdődően - a következők szerint módosul: 

17.) Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (zárt ülés) 

18.) Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (zárt ülés) 

19.) Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (zárt ülés) 

20.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 292/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Tiszta udvar, 

rendes ház” címre határidőn túl benyújtott pályázat befogadásával 

kapcsolatos döntéséről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

Név által a 2022. évben „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerése érdekében a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

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

önkormányzati rendelet 29/B. § (4) bekezdésében meghatározott határidőn túl 

(2022. június 16. napján) benyújtott pályázatát befogadja, azt a cím odaítéléséről 

szóló döntés során figyelembe veszi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 293/2022. (VII.14.) határozata 2021. évben adományozott 

„Tiszta udvar, rendes ház” cím 2022. évi megerősítéséről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Név részére a 2021. évben adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” címet – az 

Előminősítő Csoport véleményét is figyelembe véve - 2022. évben díszoklevél 

adományozásával megerősíti. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 25. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 294/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Tiszta udvar, 

rendes ház” cím adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az Előminősítő Csoport javaslatát és 2022. évben „Tiszta udvar, 

rendes ház” címet adományoz Név, Név, Név, Név, Név, Név és Név részére. 
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II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 25. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 295/2022. (VII. 14.) határozata 2022. évben „Soroksári Zenei 

Érdemérem” cím adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksári Zenei Érdemérem” címet adományoz Név részére.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 296/2022.(VII.14.) határozata 2022. évben „Soroksár Kiváló 

Mestere” cím adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksár Kiváló Mestere” címet adományoz:  

a) speciális lábápoló mester 

b) autószerelő 

c) virágkötő 

d) kertész 

e) autószerelő 

f) asztalosmester és 

g) vállalkozó 

részére 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


