
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

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

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

2022. március 16. napján (szerda) 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott 

nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  

 

Képviselők: Ritter Ottó elnök 

 Egresi Antal bizottsági tag 

 Tüskés Józsefné bizottsági tag 

  

Nem képviselő bizottsági tagok: Gyöngyösi Csaba bizottsági tag 

 Assenbrenner Ferenc bizottsági tag 

  

Távol volt: Zimán András Ferenc bizottsági tag 

 Liptákné Kovács Magdolna Edit bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: dr. Szabó Tibor jegyző 

 dr. Kelemen Henrietta aljegyző/osztályvezető 

 Jogi és Személyügyi Osztály 

 Tóth András főépítész, Főépítész Iroda 

 Kisné Stark Viola osztályvezető 

 Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

 Ungvári János osztályvezető 

 Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 dr. Gál Tamás osztályvezető-helyettes 

 Rendészeti és Mezőőri Osztály 

 Tóth Tamás osztályvezető 

 Városüzemeltetési Osztály 

 dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

 Polgármesteri Kabinet 

 dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

 Jogi és Személyügyi Osztály 

 dr. Balázs Pál László jogász 

 Makádi Katalin rendőrezredes asszony 

 

Az ülés kezdete: 13 óra 30 perc 

Az ülést vezeti: Ritter Ottó elnök 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság 5 fővel határozatképes. 

 

Ritter Ottó elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 fő jelen 

van, Zimán András és Liptákné Kovács Magdolna Edit bizottsági tag hiányzik, így a Bizottság 

határozatképes. Javasolja, „Javaslat állásfoglalás kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár 

területéhez kapcsolódóan kikötő és víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban (4)” c. 4. 

napirendi pontot a Bizottság vegye le napirendről, mert a tulajdonos jelezte, hogy eláll a szándékától. 

Javasolja továbbá, hogy az eredeti napirendben szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről (17)” c. 10. 

napirendi pontot 2. napirendként tárgyalja, mert jelen van a Rendőrkapitány Asszony. 
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Kérdezi a Bizottságot, hogy valakinek van-e valamilyen egyéb javaslata az eredeti napirendhez. 

Szavazásra teszi fel a módosításokat és a módosított napirendi pontok elfogadását. 
 

A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

44/2022. (III.16.) határozata a 2022. március 16-i ülés tárgyalandó napirendi pontok 

módosításának elfogadásáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. március 16-i ülésén a 

Meghívóban 4. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás kialakítására a volt dugattyúgyűrű 

gyár területéhez kapcsolódóan kikötő és víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban (4)” c. 

napirendi pontot leveszi napirendjéről.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

44/2022. (III.16.) határozata a 2022. március 16-i ülés tárgyalandó napirendi pontok 

módosításának elfogadásáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. március 16-ai ülésen a 

Meghívóban 10. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről (17)” c. napirendi pontot második 

napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

44/2022. (III.16.) határozata a 2022. március 16-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága a 2022. március 16-ai ülésének napirendi pontjait az 

alábbiak szerint elfogadja 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

2021. évi tevékenységéről (17) 

Előterjesztő: Makádi Katalin r.ezredes kapitányságvezető 

3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet módosítására (Burger King gyorsétterem kialakítása) (3) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével 

összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító 

okiratának módosítására (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14) 
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Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

9. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról (16) 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

10. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évben történő felhasználására 

Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető 

11. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Ritter Ottó: Felhívja a figyelmet, hogy ez egy tájékoztató, tudomásul kell venni, reméli mindenki 

elolvasta. Ha van valakinek hozzáfűzni valója, akkor a végén az egyebeknél megteheti a kiegészítést. 

A Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. napirendi pont 

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

2021. évi tevékenységéről (17) 

Előterjesztő: Makádi Katalin r.ezredes kapitányságvezető 

 

Ritter Ottó: Megkérdezi a rendőrezredes Kapitányságvezető Asszonyt, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatosan kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 

Makádi Katalin r.ezredes: Köszönti a Tisztelt Bizottságot. Tájékoztatja az egybegyűlteket arról, 

hogy 2022. április 30-val a nők 40 éves munkaviszonyával nyugállományba vonul. 40 évet a 

rendőrség kötelékében töltött le, 1982-től hivatásos rendőr és 11 évig szolgálja a két kerületet. Furcsa 

érzések kavarodnak benne.  Voltak kétségei és gondolja, hogy Önöknek is, hiszen Budapesten nőként 

rendőrkapitánynak lenni, az nem egy könnyű feladat. Ezt a 10 évet úgy töltötte le, hogy egyedül volt 

nő Budapesten rendőrfőkapitányként vagy rendőrkapitányként. A 10 évet szeretné egy pár mondatban 

összegezni. Amikor az első testületi ülésen volt Soroksáron, az volt a legnagyobb probléma, hogy 

rengeteg betörés történt és arra kérték, hogy ezt mindenképpen próbálja megoldani.  Akkor abba az 

időben a Láng Endre utcát törték végig a betörők. Pár példát hozott: 2010-ben a lopások száma a 

XXIII. kerületben 2155 volt, a tavalyi évben 171 történt. A betörések száma fokozatosan csökkent, 

2155-ről már 2011-ben 809-re tudták csökkenteni a lopásoknak a számát. 2010-ben 113 

személygépkocsit loptak el a XXIII. kerületből, 2021-ben kettőt. Gépkocsi feltörés 214 darab volt 

2010-ben, tavaly kettő. Rablás 91 darab volt 2010-ben, most három. Jármű önkényes elvétele 40 

darab volt 2010-ben, most kettő. A 14 kiemelt bűncselekményi kategóriában 2709 darab 

bűncselekmény volt 2010-ben és most 231. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 1387 

volt 2010-ben, most 135.  Az összes bűncselekmény, amivel dolgoztunk itt a XXIII. kerületben az 

3899 volt, jelenleg 437 üggyel foglalkozott a soroksári rendőrőrs. Az eredményességi mutatóink, amit 

nem tud szétválasztani, mert a két kerület együttesen adja a százalékot, folyamatosan emelkedő 

tendenciát mutatott az elmúlt 10 évben. 2011-ben mikor kapitány lett, 23 és fél % volt az 

eredményességi mutató, most 56 százalék. Ettől jobb eredmény 2018-ban volt. Akkor 63 és fél % 

volt az eredményességi mutató. Ez budapesti szinten és a kapitányságok között is egy nagyon szép 

helyet foglal el. Köszönetet mond a kollégáinak. Nélkülük nem tudott volna ilyen eredményesség 

létrejönni. Sokan kitartottak. Habár a számuk egyre fogy, a rendőröknek a száma csökken, komoly 

létszámhiánnyal küzdenek. Az iskolánkba sem jelentkeznek rendőrök, nem tudja, hogy az utánpótlás 

hogyan fog alakulni. Majd megköszöni azt a támogatást az Önkormányzatnak, amit a rendőrségnek 

nyújtottak az ünnepek alatt, rendőrnapkor, karácsonykor, a mindennapokban a hétköznapokban is. 

Mert bármikor, amikor az Önkormányzathoz fordult mindig megkapták azt a segítséget, amit kell. 

Nagyon köszöni és további sikeres munkát kíván az elkövetkezendő években. Kívánja az utódjának, 

hogy legalább ezeket az eredményeket hozza vagy próbálja szinten tartani.  
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Tüskés Józsefné: Megköszöni a frakció nevében a Kapitány asszonynak és a kollégáinak a munkáját. 

Ő szerinte is nagyon kevesen vannak. Minden elismerése az övék. Véleménye szerint is nagy szükség 

lenne még rendőrre, akik járőröznének az utcán. Megköszönni, hogy jó kapcsolatot ápolnak a 

közterület felügyelőkkel, kiváló munkát végeznek együtt. 

 

Ritter Ottó: Megköszöni, további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. 

pontjának az elfogadását.  
 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

45/2022. (III.16.) határozata Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. 

kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

azokkal kapcsolatos feladatokról szóló és Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető által készített 

beszámoló elfogadását.  
 

3. napirendi pont 

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

Ritter Ottó: Megkérdezi, hogy van-e Jegyzőúrnak kiegészíteni valója? 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a magánszféra, magántulajdonban lévő ingatlanok 

vonatkozásában is érdemes lenne megvizsgálni - például lakodalom vagy hasonló magán 

rendezvényre vonatkozó - az engedély kiadását. Kollégáival áttekintették a jogszabályokat. Itt a 

magántulajdonú rendezvényekre engedélyezési hatáskörrel rendelkező szerv nincs. A zenés, táncos 

rendezvényekre a jegyző adja ki az engedélyt. Több Önkormányzat azt a gyakorlatot követi, hogy 

helyi zajvédelmi rendeletet alkotnak, amelyben tételesen részletesen határozzák meg, hogy helyben 

milyen zajvédelmi szabályok érvényesek, és visszautalnak a közösségi együttélés szóló rendeletben 

ezen zajvédelmi rendeletre. Ezt a módozatot vizsgáltatná meg Hivatalon belül, hogy ennek mennyi 

relevanciája van Soroksár életében, egy külön zajvédelmi rendelet alkotásának, és akkor a közösségi 

együttélési rendeletben már csak annyi lenne, hogy aki helyi zajvédelmi rendeletben foglalt 

szabályokat megsérti, az a közösség elleni szabályokat vét. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy addig is 

ezt jelen formában és tartalommal legyen szíves elfogadni. Bányai képviselő úr jelezte, hogy egy 

magánszemély vette észre, hogy van egy hiátus a vasárnap éjféltől hétfő reggel 7-ig tartó időtartamra 

vonatkozóan. Nem volt a jelenleg is hatályos szabályozásban védettség, ezért került a Tisztelt Testület 

elé. A 13/A c) szakasz érdemben nem változott, csak annyit, hogy a „engedély nélkül” - két szó - 

került be, eddig engedéllyel is rendelkezőnél is ilyen korlátozás volt a vendéglátó üzletekre 

vonatkozóan, ami azért ellentmondásos, mert hogyha tényleg van engedély a zenés-táncos 

rendezvényre a vendéglátó egységnek, akkor ezt nem lehet nem figyelembe venni. Tisztelettel kéri, 

hogy ezt így most a Bizottság fogadja el, és megvizsgálja annak lehetőségét, hogy hogyan lehet 

cizellálni a magántulajdonban álló kerthelyiségekben keletkező zajosságra vonatkozóan a rendeletet. 

 

Tüskés Józsefné: Nem érti, ezért kéri a pontos magyarázatot arra vonatkozóan, hogy most akkor 

egyáltalán nem lehet használni semmilyen zenét 10 óra után? 
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dr. Szabó Tibor: A jelen előterjesztés alapján amennyiben magánszemély a kerthelyiségében este 

10 után és reggel hat előtt hangosító berendezést üzemeltet, az vét a közösségi együttélés szabályai 

ellen. Amennyiben ez így ebben a formában Soroksár tekintetében problémákat jelenthet, nagyon 

könnyen megoldható ideiglenesen oly módon a módosítás, hogy ez a 13/A szakasz c) pontjából „a 

továbbá bármely magántulajdonban lévő ingatlan kerthelyiségében” szövegrész kerüljön ki, ezáltal 

a c) pont csak úgy szóljon: „vendéglátóüzlet kerthelyiségében vagy teraszán engedély nélkül 

hangosító berendezést üzemeltet 06:00 előtt vagy 22:00 után”. Így is javasolhatja a Tisztelt Bizottság. 

Ha módosító indítványként hangzott el, akkor erről külön szavazni kell, és aztán egyben az egészet 

kell megszavazni.  

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy van szankció azoknak, akik nappal is hangosító berendezést 

használ? 

 

dr. Szabó Tibor: Igen. Alapesetben a csendháborítás az nem időhöz kötött. Az időkorlát azért fontos, 

mert a központi zajvédelmi szabályokban az éjszakai az este 10-től reggel 6-ig tartó időszak, egy 

védett időszakként alacsonyabb zajkibocsátási határértékeket határoz meg. Amely zajkibocsátási 

határértékek például a csendháborításra is alapul veendő. Azon túl a birtokháborítás az bármilyen 

napszakban elkövetett hangos zajhatása esetén fennáll. A birtokvédelmet kérheti, akit zajjal, bűzzel, 

hanggal egyéb módon birtoklásban sértenek vagy zavarnak, vagy háborítanak. Ez egy opció, hogy 

ilyen problémákat orvosolni lehessen. Ez egy sajátos helyi kiegészítés lenne, de természetesen ez 

kivehető és egy külön önálló helyi zajvédelmi rendelet létjogosultságát én vizsgáltatni fogom a 

Hivatalon belül. Látott több jó példát. Különböző kerületeknek, illetve megyei jogú városoknak 

különböző zajvédelmi rendeletei vannak.  
 

Tüskés Józsefné: Legyen lehetőség arra, hogy a lakos otthon tarthasson valamilyen rendezvényt, 

csak legyen egy útja, hogy milyen módon kell eljárnia.  

 

Ritter Ottó: Javasolja, hogy vegyük ki azt a részt, ahogy Jegyző Úr tanácsolta. Tanácsolja egy pontos 

megfontolt zajrendelet megalkotását. 

 

Egresi Antal: Javasolja, hogy vegyék le a napirendi pontról ezt a javaslatot azért, hogy a következő 

Testületi ülésig már egy átgondoltat kapjanak. 

 

dr. Szabó Tibor jegyző: Mindenképpen a javaslatról dönteni kell. Azt javasolja a Tisztelt Elnök 

Úrnak, hogy Egressy képviselő úr indítványa legyen az első, hogy vegyék le napirendi pontok közül. 

Ha addig lenne probléma a vasárnap éjféltől reggel hétig tartó időintervallumban, akkor is lehetne 

kérni csendháborítási eljárást, illetve birtokvédelmet. Tehát fel lehet lépni.  

 

Egresi Antal: Véleménye szerint a birtokvédelem csak egy mondvacsinált lehetőség, mert egyrészről 

nem tudják a zajszintet bemérni, mert csak hivatalos zajszintmérést után foglalkoznak ezzel az 

üggyel.  Szerinte a panaszokat vagy birtokvédelmi eljárásokat elszokták utasítani. Ezt azért tudja, 

mert folyamatosan probléma a csepeli oldalon a nagy hangerő, időnként egy-egy vendéglátóipari 

egységből. A molnár-szigeti lakosok rendszeresen fordultak a rendőrséghez, hogy kinek kell a 

zajvédelmet igazolni, hogy mennyire hangosan szól a zene. Mindig el lettek utasítva ezek a 

birtokvédelmi kérdések, mert nem tudta senki sem igazolni, hogy milyen hangerővel szólt. 
 

dr. Szabó Tibor: Számtalanszor sok pozitív döntésről tud, amikor elmarasztalták birtokháborítót. 

Azzal is lehet birtokháborítást elkövetni, hogyha megengedett a zajszint, tehát a decibeleket nem 

haladja meg, de zavaró. Ha ezt igazolja a birtokvédelmet kérő, akkor birtokvédelembe részesíthető.  

Egy következő alkalommal már bírság kiszabására van lehetőség. Tájékoztatja a Képviselő urat, hogy 

a vendéglátó egységek által okozott zajhatás vonatkozásában Szigetszentmiklóssal szemben vagyunk 
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érintettek, mert a soroksári vendéglátóegység által okozott zajhatás miatt Szigetszentmiklós 

bemérette, és jelezte Hivatalunk felé. A Hatósági és Adóosztálynak az ágazati jogszabályok alapján 

eljárva van lehetősége a Hivatalnak zajvédelmi hatóságként eljárni.  Csepelnél is megvan ez a 

lehetőség, hogy zajvédelmi hatóságként jár el adott esetben Csepel az onnan kibocsátott vendéglátó-

ipari egységbe kibocsátott zaj esetében. Nálunk ez lassabb és talán egy picit körülményes a 

lehetőségekhez képest. Végigvitte a Hatósági és Adóosztály és működött a dolog.  A Gavaldi 

osztályvezető úrék kitaposták ezt a dolgot, és Zajvédelmi Intézkedési Terv előírása mellett elérték, 

hogy elkészítse, majd az elkészítéssel elkésve a vendéglátóegység üzemeltetője visszalépett olyan 

szempontból, hogy jelezte, hogy nem tart zenés-táncos rendezvényeket. Mi most ezt fogjuk tudni 

ellenőrizni.  Fel tudunk lépni vele szemben közigazgatási bírsággal. 
 

Ritter Ottó: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a Képviselő-testület ne 

tárgyalja meg a „Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására” 

c. napirendi pontot és a 2022. májusi testületi ülésre készüljön egy összefoglaló előterjesztés.  
 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

46/2022. (III.16.) határozata a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a „Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (2)” c. napirendi 

pontot vegye le a napirendi pontok tárgyalása közül és a 2022. május 12-ei testületi ülésen tárgyalja 

újra.  
 

4. napirendi pont 

Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet módosítására (Burger King gyorsétterem kialakítása) (3) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e kiegészíteni valója? Hozzászólás, vélemény 

hiányában szavazásra teszi fel a 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítását.  
 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

47/2022. (III.16.) határozata a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati 

rendelet módosítását.   

 

 

 

 



Oldal 7 / 20 

5. napirendi pont 

Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével 

összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 

településfejlesztési döntés meghozatalára (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy van-e az előterjesztőnek kiegészíteni valója? 

 

Tóth András: Nincsen. 

 

Ritter Ottó: A Bizottság részéről, van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Gyöngyösi Csaba: Elmondja, hogy az előterjesztésben olvashattuk, hogy a kieső zöldfelületeket 

majd pótolni kell. Szeretné megtudni, hogy ezeknek a helyét tudjuk, vagy a hivatal jelöli ki? 

 

Tóth András: Elmondja, hogy ez volt a tisztázandó lényeg a korábbi előterjesztésben. Akkor még ez 

nem volt körüljárva megfelelően, hogy kell-e pótolni vagy nem a kivágott fákat. Az előterjesztéshez 

csatolásra került az erdészetnek a végzése, amelyből egyértelműen kiderül, hogy nem tartotta 

szükségesnek a visszapótlást. 

 

Ritter Ottó: További kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra szavazásra teszi fel a a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

48/2022. (III.16.) határozata az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő 

körforgalom átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről (5) 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy: 

I. figyelemmel a 429/2021.(X.12.) határozatában (a továbbiakban: alaphatározat) foglaltakra, az 

alaphatározatot a jelen határozat szerint egészítse ki, módosítsa: 

II. készíttesse el a Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását az 

Alsónémedi-Soroksár közigazgatási határán elhelyezkedő 5-ös főúti körforgalom 4. ágának kiépítése 

érdekében azzal a feltétellel, ha aláírásra kerül a településfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó írásos 

megállapodás. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását 

illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

véleményezési eljárást folytassa le. 

IV. kérje fel továbbá a Polgármestert, hogy a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

terjessze a Képviselő-testület elé. 
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6. napirendi pont 

Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító 

okiratának módosítására (10) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy van-e kiegészítés? 

 

dr. Szabó Tibor: Az alapítvány kuratóriumának elnöke Egresi úr és mivel alapító okiratról van szó, 

érintettség van, érdemes megszavaztatni, hogy Egresi Antal szavazatát elfogadja-e a Bizottság. 

Ritter Ottó: Erről külön fogunk szavazni. De elmondja, hogy előtte lenne egy rövid megjegyzése. A 

Közalapítványnak a megalakulása nem egészen érthető körülményeit figyelembe véve, ő biztos, hogy 

tartózkodni fog. Nem a mostani előterjesztés miatt, hanem általában, mivel ő alapjában ennek az 

alapítványnak a működésével nem nagyon ért egyet. Mert, ahogy megalakult annak idején 2020. 

tavaszán az számára elfogadhatatlan. Szavazásra teszi fel, hogy aki kizárja Egresi Antal képviselő 

urat érintettség folytán, az igennel szavazzon. 

A Bizottság 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 49/2022. (III.16.) határozata 

Egresi Antal képviselő szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására" c. napirendi 

pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - Egresi Antal képviselőt. 

 

Ritter Ottó: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

50/2022. (III.16.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy: 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát az 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el, annak érdekében, hogy a Közalapítvány közhasznú 

szervezetté minősítése megtörténjen,  

II. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében a 

Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az Alapító Okirat a szükséges 

mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra, valamint a 

helyben szokásos módon (az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján) 

közzétételre kerüljön. 
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7. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztő részéről? Kiegészítés hiányában felhívja 

a figyelmet, hogy nagyon sok külön határozat is szerepel a jelentésben. Kérdezi, hogy a Bizottságból 

van-e valakinek hozzászólása, véleménye? Ha nincs, akkor szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 

7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. határozati javaslatok elfogadását. A határozati javaslatok 

elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de természetesen külön határozatok fognak készülni.  

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

51/2022. (III.16.) határozata az önkormányzati telkek szabályozására vonatkozó telekalakítási 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 428/2021. (X. 12.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy az önkormányzati telkek szabályozására vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 428/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 

31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

52/2022. (III.16.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való 

felkérésről szóló, a 310/2021. (VII.06.), 345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. 

(IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatának módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 310/2021. 

(VII.06.),345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) 

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, valamint a 184079/14 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz - Pacsirta köz - Károly köz 

„felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok esetében, a közös 

tulajdon megszűntetésének lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés 

készítéséről a Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

53/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 196667 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár 

u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. 

(IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú 

szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I.19.) 

határozatával módosított 90/2020. (II.11.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 
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A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196667 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve 

Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. 

számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére 

vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 29/2021. (I.19.) határozatával módosított 90/2020. (II.11.) határozatát helyezze 

hatályon kívül. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

54/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 

62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I.19.) határozatával módosított 

172/2020.(IV.14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196674 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám 

található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található 

SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I.19.) 

határozatával módosított 172/2020.(IV.14.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

55/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár 

u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I.19.) határozatával módosított 

334/2020. (VII. 14.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám 

található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található 

SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I.19.) 

határozatával módosított 334/2020. (VII. 14.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

56/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok 

vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával 

módosított103/2021. (III.16.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  
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A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 

valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 103/2021. (III. 16.) határozatának 

végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 2022. december 31. 

napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

57/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 140/2021. (IV.13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 

64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2021. (IX. 14.) határozatával módosított 

140/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

58/2022. (III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, 

természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint 

kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) 

határozatával módosított 180/2021. (IV.13.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában 

található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) határozatával módosított 180/2021. (IV.13.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

59/2022. (III.16.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

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

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága 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 
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szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (I. 

20.) határozatával módosított 258/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 

31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

60/2022. (III.16.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

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

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2022. (I. 20.) határozatával módosított  262/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

61/2022. (III.16.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) 

határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022.(I.20.) határozattal módosított 524/2021. 

(XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022.április 30. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

62/2022. (III.16.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt háziorvosi körzet 

ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy: 
I. helyezze hatályon kívül a 102/2022.(II.17.) határozatát. 

II. értsen egyet Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos – heti több napon történő – helyettesítése 

érdekében dr. Bajmóczy Géza orvos feladatellátásába történő bevonásával. 

III. kérje fel a Polgármestert a 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés 5. sz. 

mellékletének módosítására és az érintettekkel a szerződés megkötésére.  

IV. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvost, 

valamint Dr. Csiba Gábor Tamás Főigazgató Urat, az EÜI intézményvezetőjét. 

V. kérje fel a Polgármestert, hogy a szerződés módosításáról értesítse Budapest Főváros 

Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK), valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

63/2022. (III.16.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 17.) határozat módosításáról 
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A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy: a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 

72/2022. (II. 17.) határozat II. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: 

„II.  a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 14.3. és 14.4 pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

14.4 A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, megbízásuk megválasztásuk 

napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai 

ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

64/2022. (III.16.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 90/2022.(II. 17.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 90/2022.(II.17.) határozat végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítsa. 
 

8. napirendi pont 

Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy van-e az előterjesztő részéről kiegészítés? 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs. 

 

Ritter Ottó: Tekintettel arra, hogy ez egy tájékoztató, a Bizottság tudomásul veszi. Akinek mégis lesz 

kérdése az „Egyebek” menüpontban felteheti. 
 

9. napirendi pont 

Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról (16) 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 
 

Ritter Ottó: Mivel a polgárőrség részéről nincs jelenlévő, ezért kiegészítés nincs. Felteszi a kérdést, 

hogy a Bizottság részéről van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata? 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni a polgárőrség önzetlen munkáját. Mert elég szépen kivesszük a 

munkájukat, a munkát a rendőrök híján abban, hogy segítenek Soroksáron a rendezvényeket 

biztosítani. 
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Ritter Ottó: További hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. 

pontjának az elfogadását.  
 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 

65/2022. (III.16.) határozata Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben 

végzett munkájáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 

Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

10. napirendi pont 

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évben történő felhasználására 

Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető 
 

Ritter Ottó: Kérdezi, hogy az előterjesztőnek van-e kiegészíteni valója? 

 

Tóth Tamás: Nincs kiegészítés. 

 

Ritter Ottó: Megkérdezi a Bizottságot, hogy van-e valakinek véleménye, kérdése, javaslata. 

Elmondja, hogy a javaslatban az előterjesztő és az előkészítő javaslatai szerepelnek. Nem ártott volna 

egy előzetes konzultáció, mert akkor nem biztos, hogy lenne kiegészítés. Vitázni arról nem is lehet, 

hogy a környezetvédelmi alap nagyobb része az egyértelműen csatornázás, csatornatervezés. Marad 

a majdnem 19 milliós összeg, amiről döntenünk kell. Felhívja a figyelmet, hogy nagyon szépen 

gyarapszik az alapba az összeg. Felhasználás az elmúlt években nem volt. 2020-ban, amikor a 

Bizottság ezzel foglalkozott, nem érte el a 10 millió forintot. A múlt héten járt a Polgármester úrnál 

és felhívta a figyelmet, hogy a Környezetvédelmi Alapnak be kell kerülnie a Testület elé és a Bizottsági 

ülésre. A Képviselő úr tett egy javaslatot, melyre a Polgármester úr fogékonynak bizonyult. Ennek 

eredményeképpen javallja, hogy az eredetileg feltüntetett négy pontot egészítse ki a Bizottság két 

másik ponttal. Mely összességében a következő legyen:  

Fás szárú növények telepítésre, ápolásra, - ez eddig is volt, csak nem az alapból használta fel az 

Önkormányzat. Minden ősszel a fatelepítésnél ebből lehetett volna, de úgy tűnik, hogy erre nem lett 

felhasználva. Erre 6 millió forintot lehetne költeni. Kerületi komposztáló program támogatására, - 

van fővárosi program, van civilszervezeti program. Ezzel van egy problémája, hogy alapjában véve 

csak a magánházakat célozta meg. Azt javasolja, hogy tegyék bele a társasházi közösségeket is, hiszen 

szívesen komposztálnának ők is. Szaporább is lenne, mert több lakás tudná a komposztálandó 

dolgokat elhelyezni. Erre 1 millió forintot javasol. A Ráckevei (Soroksári)-Duna „Kis-Duna” néven 

ismert szakaszának növény- és állatvilágát bemutató fényképes tanösvény kialakítása. - Ez egy külön 

projektnek tűnik számára. Ha az előterjesztő ezt beletette, akkor valószínűleg ez célszerű. Csak az a 

kérdés, hol és hogyan lenne ez az elképzelés? A Bizottságnak ajánlja, hogy 1 millió forintot 

javasoljanak erre a célra. A következő javaslat a fecskefészkek telepítésére a Molnár-szigeten. - Ez is 

szükségeltetik, hasznos lenne, de kéri, hogy egészítsük ki ezt a mondatot is azzal, hogy 

figyelemfelhívó-táblák és szemeteskukák telepítése és kihelyezése a Molnár-szigetre. És akkor nem 

lesz vita abból, hogy ha kell még valahová - pl. Partisétányhoz, amit az alapítvány építtet az északi 

csücsöknél -, hogy miből legyen a kukák kihelyezése. Ide is 1 millió forintot tervez. A következő pontot 

szeretné, ha kiegészítésként a Bizottság támogatná. A törvényi előírás egyik pontja kimondja: a 

kulturált környezet megteremtését és megtartását célzó intézkedések támogatása érdekében hozandó 

dolgok. A Molnár-sziget kiság tisztítása, környezetében lévő lágyszárú növényi maradványok 

elszállítása 5 millió forint értékben. Két éve az Önkormányzat bevállalta, hogy a lágyszárú 
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növényeket is elszállítja a Molnár-szigetről. A tisztítások után meg is történt. Erre az évre is 

kötelezettségvállalás van a költségvetésben, mintegy 3 millió forint értékben. Elmondja, hogy 

áttekintette a szállítási anyagokat, és azt kissé aggályosnak tartja. Ezért javasolta a polgármester 

úrnak, hogy ezt az összeget tegye be ide a Bizottság, és lesz fedezet arra, hogy a Molnár-szigetről ez 

a növényzet kikerüljön. Illetve lehetőség lenne arra is, hogy az Önkormányzat valamilyen módon 

támogassa a tisztítást. Hangsúlyozni szeretné, hogy mielőtt félreértés lenne és bárkinek kétely 

merülne fel, ez nem azt jelenti, hogy a Molnár-sziget Kiság Baráti Egyesület támogatásáról szól, 

hanem a kiságnak a tisztításáról szól. A 6. pontként pedig a fennmaradó 4,9 millió forintot tartalékba 

helyezné előre nem látható környezetvédelmi feladatok finanszírozására, ami évközben jelentkezhet.  

 

Gyöngyösi Csaba: Én azt hittem, hogy most csak az fog kiderülni, hogy ki dönthet, hogy ki adhat 

javaslatokat. Most már tudjuk. Részéről mindig kérdéses a hattyúk etetése. Beszélt már a csepeli 

városgazdával és a napokban vár választ arra, hogy hogyan lehetne a táblákat egységesíteni a két 

parton. Szeretné, hogy a hattyúk etetése táblák belekerüljön a javaslatba.  

 

Tüskés Józsefné: Elmondja, hogy tartózkodni fognak a szavazásnál, mert a Frakcióval egyeztetniük 

kell.  

 

A Bizottság 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 66/2022. (III. 16.) határozata a Környezetvédelmi 

Alap 2022. évben történő felhasználásával kapcsolatos javaslatáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, 

mely szerint: 

„A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi 

Alapnak a nem a talajterhelési díjból származó bevételei a következő célokra kerüljön felhasználásra: 

- fás szárú növények telepítésre, ápolásra: 6 millió forint, 

- kerületi komposztáló program támogatására a társasházi közösségeket is figyelembe véve: 1 

millió forint, 

- a Ráckevei (Soroksári)-Duna „Kis-Duna” néven ismert szakaszának növény- és állatvilágát 

bemutató fényképes tanösvény kialakítására: 1 millió forint, 

- fecskefészkek, 1 millió forint; figyelemfelhívó táblák, szemetestárolók telepítése és kihelyezése 

a Molnár-szigeten: 1 millió forint, 

- Molnár-sziget kiság tisztítása, a környezetében keletkező lágyszárú növényi maradványok 

elszállítása: 5 millió forint, 

- A fennmaradó összeget tartalékba helyezni az előre nem látható környezetvédelmi feladatok 

finanszírozására.” 

  

A Bizottság 0 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának 67/2022. (III. 16.) határozata a Környezetvédelmi 

Alap 2022. évben történő felhasználásával kapcsolatos javaslatáról 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, 

mely szerint: 

„A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben az Önkormányzat a Környezetvédelmi Alapnak a talajterhelési díjból származó 

bevételét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területének teljes körű 

csatornázásával összefüggő tervezési feladatok ellátására fordítsa, 
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II. a Környezetvédelmi Alapnak a nem a talajterhelési díjból származó bevételei a következő 

célokra kerüljön felhasználásra: 

1. fás szárú növények telepítésre, ápolásra, 

2. kerületi komposztáló program támogatására, 

3. a Ráckevei (Soroksári)-Duna „Kis-Duna” néven ismert szakaszának növény- és 

állatvilágát bemutató fényképes tanösvény kialakítására, 

4. fecskefészkek telepítésére a Molnár-szigeten. 

III. A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság döntéséről, egyúttal kéri a Bizottság döntésének 

Képviselő-testület általi elfogadása esetén a javasolt felhasználási céloknak a költségvetési 

rendeletbe történő beépítését. 

Felelős: Ritter Ottó elnök 

Határidő: 2022. március 31.” 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

Ritter Ottó: Felteszi a kérdést, hogy az „egyebek napirendi ponthoz” van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

Tüskés Józsefné: Szeretné tájékoztatni a Bizottságot, hogy nagyon sok bejelentés érkezett a 

Horgászpart elhanyagolt állapotáról.  A Duna-partról. Ahogy a Tusa utcánál lemegyünk Harasztiig. 

Kint volt megnézni a Duna-partot, már nem egy alkalommal. A roncsautótól az olajtartályig, 

építőanyagokat vannak mindenfelé. Valaki másfél-két éve ott tartja a sittet, onnan építkezik. Teljesen 

tönkretették a Duna-partot. Kiszedik a fákat, új fákat nem ültetnek. Leviakolorozzák az egész partot. 

A száraz ágaktól kezdve minden van. Ki vannak dőlve a fák, tehát teljesen elhanyagolt az egész rész. 

Szeretném kérni a Hivatalt, hogy szólítsuk fel a terület gazdáját, a Vízügyi Igazgatóságot. Tettesük 

velük rendbe, tegyék rendbe. Jön a tavasz, és szeretnénk ott egy szép környezetet találni. Az emberek 

sétálgatnak és folyamatosan mondják, hogy hogy néz ki. Elismeri azt is, hogy az ott lakók is kitesznek 

mindent. Nem tudunk mi ott rendet tartani, nem a mi területünk.  Szeretné kérni, hogy szólítsuk őket 

föl, hogy tegyék a dolgukat. Egy másik témában szeretné megkérdezni a Jegyző úrtól, hogy a 

birtokvédelem esetleg nem áll-e fenn a Közgéppel szemben? Amit több hónapja próbál intézni és a 

Közterület Felügyelet segítségét is megköszöni és az Osztályvezető úrét is. A Kormányhivatal felé 

jeleztük onnan egy mozdulat nincs. Miért kell eltűrnie az ott lakóknak, hogy a pici babát nem tudják 

kirakni levegőzni. Nem tudnak a gyerekekkel kimenni az udvarra a bűz miatt. Én is érzem az 

Orbánhegyen. Az elszívó berendezésük hibásodhatott meg, vagy valami más probléma van, nem 

tudja, de elviselhetetlen. Azt javasolták, hogy kérje Jegyző úr segítségét. Az aláírásokat is össze fogja 

gyűjteni a szomszédoktól az ügy érdekében.  

dr. Szabó Tibor: A lakók, amennyiben ők is érintettek, ők a birtoklásukban sértettek, birtoklásukban 

háborítják, ők jogosultak birtokvédelmet kezdeményezni. A lakosok kérhetnek birtokvédelmet a 

céggel szemben. Ennek is két oldala van. Hatósági ellenőrzés mellett ez is működhet.   

Tüskés Józsefné: Vannak olyan lakások, ahol felajánlották, hogy nyugodtan tehetünk ki 

mérőberendezést, meg fogják engedni. De kérdezi: hogy néz az ki, hogy valamelyik 

ingatlantulajdonos fogja a mérést kifizetni? 

dr. Szabó Tibor: Vezetői értekezleten meg fogjuk beszélni, hogy az ilyenfajta méréseket az 

Önkormányzat teljes egészében át tudja-e vállalja, mert több lakost érint, közterületet is érint. Persze 

fontos, hogy milyen költségvonzata van egy ilyen mérésnek. De, ha fennáll egy károsító szakhatás, 

vélelmezi, hogy a Katasztrófavédelemnek megvan rá a lehetősége, hogy méréseket folytasson. 

Tüskés Józsefné: A másik ilyen súlyos probléma a pálya melletti szemét a Vágóköz utca és az 
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Országh Tivadar utca találkozásánál. Ott is már másfél-két éve tart az ügy, hogy ott a rengeteg szemét. 

A Kormányhivatal még mindig nem intézkedik. Most már lassan szemétbánya, szeméttároló szerepet 

tölt be. Az egész környék oda hordja a területre a szemetet. Elég nagy szégyen. Ez most már évek óta 

folyik. Ott sem történik semmi.  

Egresi Antal: Több bejelentenivalója és kérdése is lenne. Nagyon tetszik neki és nagyon jónak tartja, 

meg szeretném kérdezni, hogy a Rézöntő és a Templom utca sarkán növényeket ültettek és murvát 

szórtak ki. Ki végezte az Önkormányzat rendelte meg vagy a Főváros? Nagyon jó látni, hogy Soroksár 

egy picit rendeződik ezáltal is és virágosabb lesz, szebb lesz.  

Tóth Tamás: Megköszöni a dicséretet. A Városüzemeltetési Osztály park fejlesztési terve. Ezek az 

új típusú parkok, amelyek most is épülnek és már tavaly is épült kettő. Elismerést is kaptunk 

országosan erre a környezetbarát, klímacentrikus parkra. Az SZTK előtti két sarok most készült el a 

múlt héten, és Újtelepen tovább fog folytatódni ez a program, úgyhogy még egy park 

mindenféleképpen várható az elkövetkezendő egy hétben. 

Egresi Antal: Szeretné bejelenteni, hogy a Molnár-sziget déli részén szemetesek vannak elhelyezve. 

Ezek közül egyet vagy kettőt megint kirángattak a földből, betonostul. Belehajították a Dunába. 

Voltak lakók, akik próbálták kiszedni, de nem jártak sikerrel, mert benne volt az iszapba. Szeretné 

kérni az intézkedést a helyreállításra. A másik kérés: a Molnár-szigeten lévő utcákat igaz nagyjából 

rendbe hozták, jól járhatóak, de mivel hónapok óta nagy a szárazság a Molnár utca és a Völgyhajó 

utcákat teljesen ellepi a por. Olyannyira porosodik, hogy a növényzetet és a házakat ellepi a por.  Az 

Alapítványon keresztül megpróbált az FKF Zrt-től árajánlatot kérni az út locsolására vagy 

portalanítására, de az FKF Zrt. úgy tűnik nem hajlandó válaszolni, árajánlatot adni. Szeretné megkérni 

az Önkormányzatot, hogy járjon közbe az FKF Zrt-nél, hogy árajánlatot kapjunk, hogyan lehetne 

megrendelni az FKF Zrt-től, hogy az utcákban megfelelő legyen a portalanítás? Még egy kérdés, a 

Völgyhajó utcai lakosok intenzíven érdeklődnek, hogy az utcát mikor fogják aszfaltozni? Tudja, hogy 

ott kisajátítási eljárások vannak és vannak, akik nem hajlandók a kisajátítási eljárásban részt venni. 

Szeretné megtudni, hogy meg lehet-e kapni ezeknek az embereknek a nevét és a címét? 

Stark Viola: Nem. 

Egresi Antal: Nem érti, hogy miért nem, mert a helyrajzi számok alapján a tulajdonosok a 

tulajdonlapon szerepelnek, innentől az adatok nyilvánosak. Szeretnék ezeket az embereket 

megkérdezni az ott lakók vagy ott élők, vagy üdülőtulajdonosok. Nyilván az Önkormányzat 

térítésmentesen tudja a tulajdonlapokat lekérni. 

Stark Viola: Egyéb adatot mi nem adhatunk ki. Tény, hogy az ingatlan-nyilvántartás az nyilvános, 

tehát az érintett helyrajziszámokat azt mindenki ismeri, hogy ki volt az a 14 amelyik érintett volt. Mi 

sem ingyen kapjuk. Az Önkormányzat hatósági eljáráshoz, illetve pályázathoz veheti igénybe ingyen 

az ingatlan-nyilvántartást, de ha én indítok egy hatósági eljárást ahhoz már nem.  Mi is fizetünk érte.  

A Völgyhajó, a Házhajó, illetve a mellékutcáknak a terveztetésére most írjuk alá a szerződést két 

héten belül, az után a tervezés. Ha a jogerős építési engedélyünk megvan, utána tudunk aszfaltozni. 

A tervezéssel fog indulni, hogy minden ingatlannál már tulajdonosok legyünk. Akinél nem sikerült 

az adás-vétel, ott már a kisajátítás zajlik. 

Egresi Antal: Ebben az évben reménykedhetünk az aszfaltos útban? 

Stark Viola: Ebben az évben biztos, hogy nem, remélhetőleg jövőre. Ha idén év végére lesz építési 

engedélyünk, annak már nagyon fogunk örülni. 

Gyöngyösi Csaba: Pár kérdése lenne. Az egyik az az ominózus LED-es lámpák, amiről már 



Oldal 18 / 20 

folyamatosan próbált információkat kapni, illetve kérdéseket feltenni. Megkereste a BDK-t, ahonnan 

megtudakolta, illetve megtudta azt is, hogy ez évben majdnem 300 LED-es lámpák fognak cserélni 

Soroksáron. De, amit még megtudott tőlük az az, hogy van nekik egy közlekedésbiztonsági 

szempontból is működő részük, amihez az önkormányzatok javaslatokat tehetnek.  

Stark Viola: Igy igaz.   

Gyöngyösi Csaba: Ezt a javaslatot Soroksár is megtette. Megkapta azokat a helyeket, is, amit 

Soroksár javasolt. Sehol nem látja benne azt, amit már többször említett. A Templom utcán a 

gyalogátkelőket, amelyek egyébként valóban veszélyesek.  

Stark Viola: A Templom utcában a teljes gyalogátkelő helyet fogjuk teljes mértékben felújítani.  

Gyöngyösi Csaba: Érti. Nagyon örül neki, hogy ez, amit az Önkormányzat beküldött csak a 3. 

választókerületnek a területein található. Ugyan nem érti, hogy többek között, hogy a Töretlen utca 

2. és a Töretlen utca 6. előtt mi az a nagyon közlekedésbiztonsági szempont? 

Stark Viola: Az, hogy nincs.  Ön ugye arról beszél, hogy a meglévőknek a cseréje vagy LEDesítése. 

Ön egészen más információt kapott, mint ami levelet mi kaptunk. Tőlünk a hiányokat kérik és a 

hiányzókat. Hol kérünk fejlesztést, nem cserét.   

Gyöngyösi Csaba: Engem arról tájékoztattak, hogy ezek a XXIII. kerület Önkormányzat részéről, 

illetve a lakosság részéről történtek felmérések. 

Stark Viola: Ezek a hiányok, amit kérünk. És ettől sokkal többet kértünk már az elmúlt években is. 

Leadtuk a listát, és utána visszakaptuk azt, hogy ebből mi marad, ahová újakat tesznek ki.  Én azt 

gondolom, illetve mi azt gondoljuk, hogy az üzemeltetés, hogy milyen ütemben kell nekik cserélni 

ez az ő feladatuk. Mi arról tájékoztatjuk őket rendszeresen, hogy hol vannak hiányok és hol kellene 

fejleszteni tehát újat föltenni, amit ne, a mi Önkormányzatunk költségvetéséből kelljen kifizetni. 

Gyöngyösi Csaba: A következő kérdésem, hogy nagyjából mikorra várható a Szentlőrinci út, 

Szérűskert utca, Vecsés utca tervének elkészítése és ennek kivitelezése?  

Stark Viola: Az aluljáró? 

Gyöngyösi Csaba: Nem, az aluljáró az más. Azt belekötik.  

Stark Viola: Ez egy tervben van. A Vecsés út, Hősök tere, aluljáró, Vecsés út, Szentlőrinci út ez egy 

terv. 

Gyöngyösi Csaba: Ez mikorra várható?  

Stark Viola: Ennek most zajlik ott is a kisajátítása. A tervek nagy része elkészült, de építési engedélyt 

nem kapunk rá addig, míg a szükséges területtel az Önkormányzat nem rendelkezik. A mai bizottsági 

ülésen is ugyanaz a problémánk, hogy adja, nem adja, kisajátítás, nem kisajátítás, él, nem él, 

hagyatékoltatunk-e? A vasútépítés tekintetében az aluljárók keretet azt a vasút megépíti. Az ahhoz 

vezető, illetve az abból kivezető utat kell majd nekünk megépíteni. Meg lesz bent a vasbeton 

keretszerkezet, amibe mi beépítjük az utcát. 

Gyöngyösi Csaba: Tehát, ha mi nem tudunk dűlőre jutni, akkor ez akár 10 évig is elhúzódhat? 

Stark Viola: Azért azt nem gondolnám, hogy 10 év, de már másfél éve elég intenzíven szerződünk.  
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Gyöngyösi Csaba: Mi történik akkor, ha lezárják a vasúti átjárókat és ez még sincs kész? 

Stark Viola: Véglegesen nem zárják le a vasúti átjárókat. A vasúti átjárókat időlegesen fogják lezárni 

az építés közben, és ennek az egyeztetése még mindig zajlik, mert nem tudnak ütemezést mondani. 

Egyszerre mind a két vasúti átjáró biztos, hogy nem lesz lezárva.  

Gyöngyösi Csaba: Teljesen mindegy, hogy le van e zárva egyszerre amint mindkettő, vagy csak az 

egyik, mert akkor a másikat úgy se tudja használni senki. Ha mondjuk a Vecsés úti le van zárva a 

Vecsés úti lakosok akkor hol járnak majd haza? 

Stark Viola: Zajlik még az egyeztetés, mert még a vállalkozó sem tudja, aki ezzel foglalkozik, hogy 

hogy lesz. Mi kb. 3 vagy 4 alternatívát felvázoltunk már, ebből majd a vállalkozó, illetve a beruházó 

fogja eldönteni, hogy melyik az az alternatíva, ami megfelelő lehet. E között például van az is, hogy 

ideiglenes útburkolat-szerkezetet kap a szóban forgó út. De ezek csak javaslatok, nem biztos, hogy 

így fog törölni. 

Gyöngyösi Csaba: Köszöni. Majd a következő kérdést teszi fel. Az már tudja, hogy a Wekerle utcai 

árok a tisztítása és a karbantartása az önkormányzati feladat. Több helyen beszakadt mellette az 

aszfaltút. Emiatt majd be fog szakadni maga az árok szerkezet is. 

Tóth Tamás: Köszöni információt, ezt meg fogja nézni mindenféleképpen.  

Gyöngyösi Csaba: Kérdése, A park, a temető mögötti részen, a Kő utcánál, azt valaki valamikor 

rendbe hozza? Ezt már tavaly is jeleztük többször. Ott vannak díszoszlopok melyek ki vannak dőlve, 

gazos a belső része.  

Ritter Ottó: Jelzi, hogy jelenleg nem gazos, szép tiszta. Most hatból négy oszlop van kidőlve. Az 

szerinte meg kell szüntetni az oszlopokat. Már az első héten az egyik virágárus az egyiket kidöntötte, 

azóta folyamatosan négy van. 

Tóth Tamás: Az oszlopok megoldására azt látja, hogy egy óriási követ kell kitenni és akkor 

megoldódik a probléma, bízik a közlekedők fejlődésében. 

Gyöngyösi Csaba: Hozzáfűzése a zajvédelemhez, hogy felhívja a figyelmet, hogy jelen esetben 

annyi pihenőt enged az embereknek hétvégén, hogy vasárnap 5 azaz (öt) óra zajmentes időszakot ír 

elő.  Ez nem állapot, hogy hogy egy kétnapos hétvégén az emberek 5 azaz (öt) órát tudjanak pihenni. 

Tehát összesen az embereknek egy hétvégén 5 óra pihenést adunk önkormányzati szinten, amire 

szerinte lehetne több lehetőséget biztosítani,  

Egresi Antal: Szeretne köszönetet mondani az ügyben, hogy a Szigetdűlő középső útjánál volt egy 

renitens terület, ahol mindenfélét végeztek. Autóbontástól kezdve a lótartáson keresztül, kecskét, 

birkát mindenfélét a tartottak. 10 évvel ezelőtt kezdődött az ügy, mostanra fejeződött be, és az eredeti 

állapotot visszaállította a tulajdonos. Szeretne köszönetet mondani minden olyan Hivatalnak, aki 

ebben részt vett, mert rengeteg Hivatalt kellett megmozgatni ahhoz, hogy végre eltűnjön az a terület, 

és ma már normális körülmények uralkodnak azon a területen. Az ott lakók hálásan köszönik a 

Hivatalnak is a közreműködését és mindenkinek, aki ebben részt vett. 

Ritter Ottó: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek valamilyen hozzászólása? Kérdés és 

hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 15:50 perckor bezárja.  

K.m.f. 
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