
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

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

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2021. október 6. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

- Nem képviselő bizottsági tagok:  Seres Béla 

 

 

Távolmaradását előre jelezte:  Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza bizottsági tag 

Mikó Imre bizottsági tag 

 

 

Később érkezett:    Bereczki Miklós képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

      dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző, osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

       

 

Meghívott:     Tar-Bárczy Szilvia SZGYI vezetője 

     

 

  

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 

 

 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 4 

fővel határozatképes.  

 

 

Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Dr. Bajuszné 

Veigli Katalin Lujza és Mikó Imre bizottsági tag jelezte távolmaradását, továbbá Bereczki 

Miklós képviselő jelezte, hogy később érkezik meg a bizottság ülésére. A napirendi pontok 

vonatkozásában javasolja az „Egyebek” c. napirendi pont 4. napirendi pontként, valamint a 



2 

 

„zárt ülés” keretében tárgyalandó napirendi pontok utolsó napirendi pontokként történő 

tárgyalását. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 

 

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

alábbi határozatot hozta. 
 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 35/2021. (X.06.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 2021. október 6-ai ülésén tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy az „Egyebek” c. napirendi pontot a 

2021. október 6. napján tartott ülésén 4. napirendi pontként, a „zárt ülés” keretében tárgyalandó 

napirendi pontokat utolsó napirendi pontokként tárgyalja. 
 

 

Tüskés Józsefné: Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására: 
 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére kötött Feladatellátási szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Egyebek 
 

5. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek 

adományozására (zárt ülés) (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni 

fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (19.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 
 

 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 36/2021. (X.06.) határozata a 2021. október 6-ai ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2021. október 6-ai ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

3. Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére kötött Feladatellátási 

szerződés módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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4. Egyebek 

5. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek 

adományozására (zárt ülés) (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

6. Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni 

fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (19.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

 

1. Napirendi pont 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

polgármesteri tájékoztatót. 

 

 

2. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése.    

 

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

8. és 9. határozati javaslatok elfogadását. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a határozati 

javaslatok elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de külön határozatok fognak születni. 

 

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

alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 37/2021. (X.06.) határozata Budapest Főváros 

Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes 

beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozat módosításáról 

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

Főváros Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes 

beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási 

határidejének második francia bekezdésében szereplő „2021. októberi” szövegrészt „2021. 

novemberi” szövegrészre módosítsa. 
 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 38/2021. (X.06.) határozata a 4. számú felnőtt fogorvosi 

praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről szóló 373/2021. (IX.14.) 

határozat módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 4. számú 

felnőtt fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről szóló        

373/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 39/2021. (X.06.) 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 180/2021. (IV.13.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 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 180/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 28. 

napjára módosítsa. 
 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 40/2021. (X.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

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

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló                

298/2021. (VII. 06.) határozat módosításáról 

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

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

szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló              

298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa. 
 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 41/2021. (X.06.) határozata a 186342 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 

m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos 

döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozat módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 186342 

helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 

alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 

306/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa. 

 
 

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

Egészségügyi Bizottságának 42/2021. (X.06.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv 

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

határozata módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 195596/2, 

185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási 

terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 264/2021. (VI.08.) 

határozata I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 
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„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest 

XXIII. ker.  

- 195519/5 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában található, 

„kert” megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca utcában található, 

„kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként 

(közút) szereplő ingatlanrészek kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 

195519/8, 195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 43/2021. (X.06.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

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

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

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont 

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

határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2021. 

december 31. napjára módosítsa. 

 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 44/2021. (X.06.) határozata Soroksár közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről szóló 98/2021. (III. 16.) 

határozat módosításáról 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének Soroksár 

közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 

98/2021. (III. 16.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 9. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 45/2021. (X.06.) határozata Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) határozat 

módosításáról 

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

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) határozat IV. pontjának 

a végrehajtási határidejét 2021. november 09. napjára módosítsa. 

 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetésére kötött Feladatellátási szerződés 

módosítására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

Kovácsné Demény Ildikó: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

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

II. és III. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében 

az alábbi határozatot hozta. 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 46/2021. (X.06.) határozata a KÜLLEI és Társa Fogászati 

Szolgáltató Betéti Társasággal kötött Feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletének 

módosítása tárgyában kialakított véleményéről 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

I. egyetért az 5. sz. felnőtt fogorvosi praxis heti 28 óra rendelési idejének 28,5 órára, egyúttal 

a hétfői rendelési idő végének 19.00 óráról 19.30 órára történő módosításával.  

II. egyetért a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal 2021. június 17. 

napján kötött Feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletének az I. pontban foglaltak 

szerinti módosításával. 

III.  javasolja a Polgármesternek a Feladatellátási szerződést módosító szerződés I. pontban 

foglalt lényegi tartalommal történő megkötését.  
 

Határidő: 2021.október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

4. Napirendi pont     

Egyebek 

 

Tüskés Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Mikó Imre bizottsági tag távolléte miatt a mai 

ülésről készült jegyzőkönyveket nem tudja aláírni, ezért a jegyzőkönyvek aláírására ideiglenes 
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aláírót szükséges választani. Felkéri Sebők Máté Zoltán bizottsági tagot, hogy vállalja a 

jegyzőkönyvek aláírását. 

 

Sebők Máté Zoltán: A mai ülés jegyzőkönyveinek aláírását vállalja. 

 

Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság a 2021. október 6-ai üléséről készült jegyzőkönyvek második aláírójának Sebők Máté 

Zoltán bizottsági tagot választja. 

 

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

alábbi határozatot hozta. 
 

 

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

Egészségügyi Bizottságának 47/2021. (X.06.) határozata a 2021. október 6-ai üléséről 

készült jegyzőkönyvek aláírójáról 

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

Egészségügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2021. október 6-ai üléséről készült jegyzőkönyvek 

második aláírójának Sebők Máté Zoltán bizottsági tagot választja. 

 

 

Tüskés Józsefné: Zárt ülést rendel el. Felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt ülésen részt venni 

jogosultak kivételével – hagyják el a helyiséget. 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való 

részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet. 

Z Á R T   Ü L É S 

 
 
 

 
K.m.f. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

Tüskés Józsefné                             Sebők Máté Zoltán 

          elnök                                               bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

 

 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


