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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok (4 db) 

szíves megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

565/2021. (XII. 07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság –2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság írásbeli kérelmében foglaltak alapján – célzottan 

a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 

részére – 2022. évben 4.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt 

a következő beszerzésekhez, tevékenységekhez, felújításokhoz:  

- szárítógép beszerzése 

- védőruhákat tároló szekrények beszerzése 

- starter rendszer bővítése a létraszerre 

- akkumulátoros magassági ágvágó beszerzése 

- ablakcserék árnyékoló szerkezettel ellátva 

- ebédlő asztalok, székek és a pihenő körletekben bútorok javítása, illetve új beszerzése 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzése 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

IV. felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás megkötésére 

azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási 

összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő:  

- a határozat II. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

rendelet elfogadása,  

- III. pontja vonatkozásában: 2021. december 15.,  

- IV. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 15. nap. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

348/2022. (X. 13.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-

pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság –

2022. évi támogatásáról szóló 565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság –2022. évi támogatásáról szóló 

565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének IV. 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
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„IV/6. Adományozott az I/2. pontban meghatározott támogatási összeget jelen szerződés 

hatálybalépésének napjától 2023. május 30. napjáig használhatja fel. Adományozott köteles a 

támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig 

(a szerződés 3. melléklete felhasználásával) elszámolni Adományozó felé.”   

II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

III. felkéri a Polgármestert a szerződés I. pontban foglaltak szerinti módosítására. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2022. október 21.,  

     a III. pont vonatkozásában 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a támogatott értesítésre került, a módosított szerződés aláírása 

folyamatban van.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2022. (I. 20.) határozata polgári peres eljárás megindításáról ingatlanban fennálló 

osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

az Önkormányzat és magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában álló 184130 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében az 

Önkormányzat polgári peres eljárást kezdeményez arra irányulóan, hogy a tulajdonostársak 

tulajdoni hányadait megfelelő ellenérték fejében a bíróság adja az Önkormányzat tulajdonába. 

A tulajdonostársak tulajdoni hányadainak megváltásához 25.000.000,-Ft összeget a 2022. évi 

költségvetés tervezésénél figyelembe vesz. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
 

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. 

 

A határozatra jelentem, hogy a peres eljárás megindítsa érdekében az Önkormányzat jogi 

képviselője részére 2022. október 25. napján átadásra kerültek a szükséges iratok. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

302/2022. (IX. 01.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének kiegészítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.000.000,- Ft-tal, 

azaz egymillió forinttal kiegészíti az Önkormányzat költségvetésének Céltartalék - Egyéb 

tartalék sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet I. pontban foglaltaknak megfelelő 

módosításának előkészítéséről. 
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökével. 

Határidő: az I. pont vonatkozásában:2022. szeptember 15. 

a II. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet a soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy az SNNÖ Elnökével a döntés közlésre került. Az Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 

javaslat a jelen - 2022. november 17-ei - Képviselő-testületi ülésen kerül beterjesztésre. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

303/2022. (IX. 01.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének kiegészítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.000.000,- Ft-tal, 

azaz egymillió forinttal kiegészíti az Önkormányzat költségvetésének Céltartalék - Egyéb 

tartalék sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet I. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának 

előkészítéséről. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökével. 

Határidő: az I. pont vonatkozásában:2022. szeptember 15. 

a II. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet a soron következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az SBNÖ Elnökével a döntés közlésre került. Az Önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 

javaslat a jelen - 2022. november 17-ei - Képviselő-testületi ülésen kerül beterjesztésre. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2022. (IX. 01.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött 

menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó Szerződés 3. 

számú Módosítására vonatkozó döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 135-ös jelzésű 

menetrendszerinti autóbuszjárat közlekedési viszonylatának az IKEA áruház nyitva tartására 

(hétfőtől szombatig 10:00 és 20:00 óra között, vasárnap 10:00-19:00 óra között), valamint az 

áruházi dolgozók munkába járására is figyelemmel történő azon módosítását, mely szerint a 

135-ös autóbusz kora reggel 7:00 óra előtti (5:03 és 6:04) és 20:19 utáni (21:22 és 22:40) 

indulásainál a buszok nem közlekednek az IKEA áruházhoz, csak az Auchan áruházat 

érintenék, 2022. október 1. napjával történő hatályba lépéssel elfogadja, és ennek megfelelően 

módosítja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött, menetrend szerinti járat 

díjmentességének finanszírozására vonatkozó Szerződést (3. számú Módosítás). 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített 

3. számú Módosítás aláírására. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a 

Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. október 01. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t értesítettük a 

Képviselő-testület döntéséről. A szükséges szerződés módosítás mindkét fél részéről történő 

aláírása folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

311/2022. (IX. 01.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályában fenntartja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és a bérleti díjat korrigáló 

tényezők mértéke tárgyában hozott 561/2015. (X. 13.) határozatát és 2023. január 1-jétől nem 

módosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díját és a bérleti díjat korrigáló tényezők mértékét. 

II. felkéri a Polgármestert a bérlők értesítésére. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. október 31. 

 

A határozatra jelentem, hogy a bérlők részére az értesítés 2022. szeptember 13. napján 

postázásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

325/2022. (X. 13.) határozata a K-102664 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

185618/8, a K-102651 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185543/1 és a K-102599 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 184703/1 helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogának ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Magyar Állam nevében eljáró MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban MÁV Zrt.) - jogi képviselője (Juharos Ügyvédi Iroda) útján 

- által előterjesztett és a Budapest- Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal 

fejlesztésére irányuló projekttel kapcsolatban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat tulajdonában álló és a beruházással érintett, a K-102664 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 185618/8, a K-102651 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

185543/1 és a K-102599 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 184703/1 helyrajzi számú 

ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására irányuló kérelmét nem támogatja, az 

ingatlanokat nem kívánja ingyenesen a Magyar Állam részére átruházni. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő értesítéséről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. október 31. 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező részére az értesítés 2022. október 19. napján 

postázásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

328/2022. (X. 13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete időszakának meghatározásáról szóló 

32/2022. (I. 20.) határozata módosításáról 



6 

 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

I. a Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete időszakának 

meghatározásáról szóló 32/2022. (I. 20.) határozatának I. b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

"I. [a Polgármesteri Hivatalban]  

b) télen: 2022. december 19-től 2023. január 06-ig 

[igazgatási szünetet rendel el.]" 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a 328/2022. (X. 13.) határozat figyelembevételével a 2022. évi 

nyári- és téli igazgatási szünet, továbbá a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 

meghatározásáról szóló 2/2022. számú jegyzői utasítás módosítása kiadásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2022. (X. 13.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az 

intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. nevelési évben 

végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy2 022. 10. 17-én az Intézményvezető értesítése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2022. (X. 13.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének 

az intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. nevelési 

évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. 10. 17-én az Intézményvezető értesítése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2022. (X. 13.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének az 

intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolója 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. nevelési évben 

végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. 10. 17-én az Intézményvezető értesítése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2022. (X.13.) határozata az általános iskolák felvételi körzethatárainak előzetes 

véleményezéséről 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy  
I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján Soroksár közigazgatási 

területére a 2022/2023. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 

módosítását a következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját  

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Dél-Pesti Tankerületi Központ Igazgatójának értesítése a 

Képviselő-testület döntéséről, 2022. október 14. napján megtörtént.  
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2022. (X. 13.) határozata az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az óvodákban 

visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatban az Önkormányzat intézkedésre nem 

jogosult. Felhívja az óvodavezetőket, hogy a tankötelezettség alól felmentett, óvodában 

visszamaradó gyermekek ügyében, amennyiben a felmentéssel nem értenek egyet, saját 

hatáskörben tegyék meg az általuk szükségesnek ítélt intézkedéseket. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit értesítse.  

Határidő: 2022. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az érintett intézmények vezetőinek értesítése a döntésről 2022. 

október 17. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2022. (X. 13.) határozata az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról (zárt ülés) 

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

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. október 18-án az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése érdekében szükséges intézkedés megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2022. (X. 13.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” cím adományozásáról (zárt 

ülés) 

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

 

A határozatra jelentem, hogy 2022. október 18-án az elismerésekkel járó pénzjutalmak 

kifizetésének számfejtése érdekében szükséges intézkedés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2022. (X. 13.) határozata K. M. J. 123 Budapest, szám alatti lakos házhoz szállítással 

biztosított étkeztetés személyi térítési díjának csökkentése iránti kérelem elbírálásáról 

(zárt ülés) 

A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati 

rendelete 23. § rendelkezésére figyelemmel, a kérelmet megtárgyalta és úgy dönt, hogy 

I. K. M. J. (születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos részére Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

intézményvezetője által 2022. szeptember 26. napjától megállapított házhoz szállítással 

biztosított étkeztetés személyi térítési díját 2023. április 1. napjáig csökkenti. A csökkentett 

személyi térítési díj összege: 610 Ft/nap, az étel kiszállításának csökkentett költsége 145 Ft/nap. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjét értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. október 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetője és a kérelmező értesítése a Képviselő-

testület döntéséről 2022. október 17. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2022.(X.13.) határozata S. E. 1237 Budapest, szám alatti lakos temetési települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról 

(zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelete 38. § rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú 

döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. S. E. (születési név, hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos temetési települési 

támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni fellebbezést elutasítja, és az I. 

fokú határozatot helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az érintettet értesítése a Képviselő-testület döntéséről 2022. 

október 20. napján megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2022. (X. 13.) határozata B. B. 1238 Budapest, szám alatti lakos beiskolázási települési 

támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott döntés elleni fellebbezés elbírálásáról 

(zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelete 29. § rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú 

döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta, és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. B. B. (születési név, hely, idő, anyja neve), 1238 Budapest, szám alatti lakos beiskolázási 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott döntés elleni fellebbezést elutasítja, 

és az I. fokú döntést helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az érintettet értesítése a Képviselő-testület döntéséről 2022. 

október 20. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2022. (X. 13.) határozata L. A. 1237 Budapest, szám alatti lakos egészségügyi 

települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés 

elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete 23. §-ában foglalt rendelkezéseire figyelemmel, 

mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző 

eljárást megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy 

I. L. A. (születési név, hely idő, anyja neve) 1237 Budapest, szám alatti lakos egészségügyi 

települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemre hozott döntéselleni 

fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az érintettet értesítése a Képviselő-testület döntéséről 2022. 

október 20. napján megtörtént. 

 

 

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

 

1.)  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

443/2021. (X. 12.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található 

ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. 

szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére a 392/2020. (VIII. 11.) 

határozat alapján 2021. július 16. napján meghirdetett nyílt pályázati eljárást Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendelete 3. 

melléklet I. 28.1 a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 

pályázati eljárás során egyetlen érvényes ajánlat sem került benyújtásra. 

II. felkéri a Polgármestert az ingatlan hasznosítására vonatkozóan új előterjesztés készítésére a 

Képviselő-testület részére. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

201/2022. (V. 12.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található 

ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló 

443/2021. (X. 12.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok 

értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló 443/2021. (X. 12.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítja. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a pályázat lebonyolítására még nem került sor, a kapcsolódó 

értékbecslések aktualizálása még nem történt meg, a határozat végrehajtási határidejének 

meghosszabbítása szükséges. 

 

1. Határozati javaslat 
 

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

(XI. 17.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 

14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére 

kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal 

módosított 443/2021. (X. 12.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok 

értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) 

határozattal módosított 443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 

31. napjára módosítja. 
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2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

343/2022. (X. 13.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló 

lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 184892/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 70., földszint 

3. szám alatt található, „lakás” megnevezésű társasházi albetét ingatlan vonatkozásában 

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

Füle Attila (a továbbiakban: Bérlő) által 2013. október 30. napján  megkötött, 2023. október 

31. napjáig szóló határozott idejű lakásbérleti szerződést a Bérlő kezdeményezésére közös 

megegyezéssel megszünteti, a megszüntetésről szóló megállapodás létrejöttének napjával. 

II. felkéri a Polgármestert a Bérlő értesítésére, és az I. pontban foglaltaknak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő megszüntető megállapodás aláírására. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a megszüntető megállapodás még nem jött létre, mivel bérlő nem 

szerezte még be a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ún. "nullás" igazolásokat. A határozat 

végrehajtási határidejének meghosszabbítása szükséges. 

 

2. Határozati javaslat 

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

(XI. 17.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló 

lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. 

ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló 

lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

 

3.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

507/2021. (XI. 09.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében 

szükséges kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását 

illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

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

követően 
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III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. április 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2022. (V. 12.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében 

szükséges kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. 

(XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges 

kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítja.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő 

út szabályozási vonalak végleges nyomvonala még nem került meghatározásra a csapadékvíz 

elvezetéssel kapcsolatos kérdések egyeztetése miatt, ezért ennek tárgyában a véleményezési 

eljárás nem kezdődhetett el. A Meder utcai híd területét érintő KÉSZ módosítás tervezet 

várhatóan a 2022. november 17-i ülésre előterjesztésre kerülhet, azonban a másik út elhúzódó 

eljárása miatt a határidő módosítása szükséges. Javaslom a határozat végrehajtási határidejét 

módosítani 2023. május 31. napjára. 
 

3. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022.(XI. 17.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges 

kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V. 12.) 

határozattal módosított 507/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges 

kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V.12.) 

határozattal módosított 507/2021. (XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 

31. napjára módosítja.  

 

 

 

 

 

4.) 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

543/2021. (XII. 07.) határozata kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy készíttessen telítettségi 

vizsgálatokat a parkolási problémákkal érintett útszakaszokra, továbbá vizsgáltassa meg a 

fizetős vagy térítésmentes parkolás bevezetésének jogi, pénzügyi, személyi feltételeit és 

készüljön új előterjesztés amint a bevezetéshez, valamint a működtetéshez szükséges költségek 

ismertté váltak. 

Határidő: 2022. március 31. 

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

197/2022. (V. 12.) határozata a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 543/2021. 

(XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 543/2021. 

(XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítja.  

 

A határozatra jelentem, hogy az idei évben tervezett közlekedési tervezéseket érintő feladatok 

egybeszámítási szabálya miatt a tervezésekhez kiírandó nyílt közbeszerzési eljárás elhúzódott, 

ezért a tervezések nem kezdődtek meg. Javaslom a határozat végrehajtási határidejét 

módosítani 2023. július 31. napjára. 
 

 

4. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022.(XI. 17.) határozata a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 197/2022. (V. 

12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

197/2022.(V.12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. július 31. napjára módosítja.  

 

 

 

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

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. október 28. 

 

 

 

 

 

Scherer Kinga       Bese Ferenc 

         testületi ügyintéző       polgármester 

   az előterjesztés készítője      előterjesztő 


