
A 2022. január 20-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 1/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI.09.) 

határozatának módosítására” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat állásfoglalás 

kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban” 

című napirendi pontot 9.30 órakor  

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 2022/23-as tanévre 

vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére” című napirendi 

pontot 10.00 órakor tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 3/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 22. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására 

ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében” c. 

napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2022. (I. 20.) határozata a 2022. január 20-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. január 20-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal ellátási szerződés 

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

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

3.) Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására 
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4.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Hősök terei új 

intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) 

5.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Burger King 

gyorsétterem kialakítása) 

6.) Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban 

7.) Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására 

8.) Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi 

juttatásának megállapítására 

9.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására  

10.) Javaslat a 2022. évi forrásmegosztás véleményezésére 

11.) Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával 

kapcsolatos kiadások támogatására 

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

vel történő megállapodások megkötésére 

13.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére 

14.) Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

15.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

16.) Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapítására 

17.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

2022. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2022. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására 

18.) Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére 

19.) Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos 

utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(187239/1), (187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról 

szóló döntés meghozatalára 

20.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

21.) Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről 

22.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

23.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében (Zárt ülés)  

24.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2022. (I. 20.) határozata a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről szóló 503/2021. (XI. 09.) 

határozatának módosítására 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

„III. kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint összegig.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat – Burger King gyorsétterem 

kialakítása érdekében történő - módosításával kapcsolatban partnerségi 

vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a döntés dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 7/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatban beérkezett szakmai vélemények elbírálásával kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület  

I. úgy dönt, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása érdekében történő 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező –válaszok szerint elfogadja.  

II. felkéri a polgármestert, hogy a szakmai véleményezési szakasz lezárását 

követően gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos 

döntések dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a Burger King gyorsétterem kialakítása 

érdekében történő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát küldje 

meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. január 31. 

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

testületének 8/2022. (I. 20.) határozata Hernesz Csilla részére hozzászólási 

jog biztosításáról  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy  

„Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

fejlesztésével kapcsolatban" c. napirendi pont keretében hozzászólási jogot 

biztosít Hernesz Csilla – a Budapest Fejlesztési Központ vasútfejlesztési 

projektmenedzsere – részére.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 9/2022. (I. 20.) határozata a Budapest - Lajosmizse vasútvonal 

Szálfa utcai csomópontjának külön szintű átépítésével kapcsolatos 

döntéséről   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest - Lajosmizse vasútvonal Szálfa utcai csomópontjának külön szintű 

átépítését abban az esetben támogatja, ha az átépítés következtében továbbra is 

megmaradnak a meglévő közlekedési kapcsolatok és a Nagykőrösi út és a vasút 

között található Gksz-1-XXIII-1/2 jelű üzemanyagtöltő állomás, valamint ahhoz 

tartozó kiegészítő funkciójú létesítmények elhelyezésére szolgáló terület 

beépíthetősége sem csökken.  

II. végleges döntését a külön szintű csomóponti kialakítást bemutató tervek 

ismeretében hozza meg.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Budapest Fejlesztési Központot a 

Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2022. január 21.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 10/2022. (I. 20.) határozata Bese Ferenc polgármester és Fuchs 

Gyula Pál alpolgármester szavazásból való kizárásával kapcsolatos 

döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és 

költségtérítéseinek megállapítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja 

ki a szavazásból - érintettsége miatt - Bese Ferenc polgármestert és Fuchs Gyula 

Pál alpolgármestert.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 11/2022. (I. 20.) határozata a polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján Bese Ferenc László 

főállású polgármester illetményének összege 2022. január 1. napjától havonta 
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bruttó 1 300 000,- Ft, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- Ft, 

így összesen kerekítve Bese Ferenc László főállású polgármester 1.346.400,- Ft 

összegű javadalmazásra jogosult. 

II. az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján megállapítja, hogy 

Bese Ferenc László főállású polgármester havonta 195 000,- Ft összegű 

költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2022. (I. 20.) határozata Fuchs Gyula Pál alpolgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester 

illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester 

illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban 

állapítja meg. 

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

megállapítja, hogy Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester havonta 156 000,- Ft 

összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2022. (I. 20.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám 

alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Sinkovics Krisztián Ádám főállású 

alpolgármester illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású 

polgármester illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 

000,- Ft-ban állapítja meg, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- 

Ft, így összesen kerekítve Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 

1 086 400,- Ft összegű javadalmazásra jogosult. 

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

megállapítja, hogy Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester havonta 

156 000,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 
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III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő I. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 438 480,- Ft garantált 

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

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

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

pótlékra jogosult, így I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 867.726.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyha intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

illetményre, 109 620,- Ft intézményvezetői pótlékra (60%), 17 500,- kereset-

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

önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a II. sz. 

Napsugár Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

626.561.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának fenntartásában működő III. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  
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I. megállapítja, hogy a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének 

intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 374 535,- Ft garantált 

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

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

önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlékra jogosult, így a III. sz. 

Összevont Óvoda intézményvezetőjének illetményét összesen havonta bruttó 

663.103.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjének illetményének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

intézményvezetőjének intézményvezető illetményként 2022. január 1. napjától 

260 000,- Ft pótlékok nélküli illetményre, 50 000,- Ft magasabb vezető 

megbízáshoz kapcsolódó vezetői pótlékra (250%), 17 700,- 

illetménykiegészítésre, 136 000 Ft ágazati szakmai pótlékra jogosult továbbá 236 

300,- Ft munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést állapít meg, így a 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének illetményét 

összesen havonta bruttó 700.000.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 18/2022.(I.20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatója 

munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatójának igazgatói munkabérét 

2022. január 1. napjától havonta bruttó 660.000.- forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

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

testületének 19/2022.(I.20.) határozata a Galéria ̕13 Soroksár Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének ügyvezetői munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 

580 000 forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 20/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

ügyvezetői munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 650 000 forintban 

állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 21/2022.(I.20.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői munkabérét 2022. 

január 1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 22/2022.(I.20.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői 

munkabérét 2022. január 1. napjától havonta bruttó 550 000 forintban állapítja 

meg. 

II. felkéri a polgármestert az I. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 23/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját 

bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegének megállapításáról  

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

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen 

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

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 24/2022. (I. 20) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a 

kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi 

megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést 

követően haladéktalanul értesítse Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 25/2022. (I.20.) határozata az Oltási Akciónapok megszervezésével 

és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására tárgyában hozott 

döntéséről  

A Képviselő -testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja az Oltási Akciónapok megszervezésének és lebonyolításának 

feladatait 2.237.400,- Ft összeg erejéig.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban foglalt összegnek az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendeletébe való szerepeltetésére.  

III. gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI 

Intézményvezetője részére. 

IV. felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezetőjét a feladat koordinálására, és a 

kifizetések lebonyolítására. 

Határidő:  az I. és a II. pont vonatkozásában: a 2022. évi költségvetési rendelet 

elfogadása 
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a III. pont vonatkozásában: a határozat elfogadása és írásba foglalását 

követően azonnal 

a IV. pont vonatkozásában: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 26/2022. (I. 20.) határozata támogatási szerződés Soroksári 

Sportcsarnok NKft.-vel történő megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksári Sportcsarnok 

Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

amelyet aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I. pontjában szereplő 

kötelezettségvállalás 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2022. (I. 20.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport 

Club Kft.-vel történő megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet 

aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérnek. A pénzbeli támogatás összegét 18.000.000- 

Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.663.851,- Ft-ban, a támogatás 

támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.663.851,- Ft -ban határozza 

meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig 

kötelezettséget vállal a 2022. évi költségvetés terhére.  

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

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

11.800.000 Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 

2022. évi költségvetés terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksár Sport 

Club Kft.-vel a jelen határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést, 

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

érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét 

képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000, Ft + áfa összegű 

szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2022. évi 

költségvetés terhére, és aláírja azt arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.  

Határidő: 2022. február 01. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I-III. pontjaiban 

szereplő kötelezettségvállalások 2022. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 28/2022. (I. 20.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a pandémia időszakában, 2022. január 1. napjától a veszélyhelyzet 

megszűnéséig, legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és 

egyéb költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban 

XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését egységesen elengedi, amely 

elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat 

költségvetéséből. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője részére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 
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II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2022. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 30/2022. (I. 20.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári 

zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 
Képviselőtestületének 31/2022. (I. 20.) határozata a Prizma-Junior 
Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés tárgyában kötött szerződés 
módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. nem kívánja módosítani a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt.-vel közétkeztetés 

tárgyában 2014. augusztus 12-én kötött vállalkozási szerződést a vállalkozási díj 

tekintetében, aminek eredményeként a Vállalkozó csak a szerződés 9.4. pontjában 

meghatározott mértékű áremelkedésre jogosult 2022. évben (7, 1 %). 
II. az elfogadott áremelés összegét 100% - 0 % arányban osztja meg a vásárolt 

élelmiszer ára és a személyi térítési díj között. 
III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 32/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete 

időszakának meghatározásáról 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

I. a Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2022. július 18-tól 2022. augusztus 21-ig, 

b) télen: 2022. december 21-től 2023. január 03-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünetek időszaka alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 

szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a 

feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 33/2022. (I.20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkaszüneti napok körüli – 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének 

meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. a Polgármesteri Hivatal 2022. március 26. napján (szombat/munkanap) és 2022. 

október 15. napján (szombat/munkanap) zárva tart. Az ügyeletet a portaszolgálat 

telefonos tájékoztatás útján biztosítja. 

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

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 34/2022. (I. 20.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által 

a 2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 

2022/2023. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban 

nem tesz észrevételt. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját. 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 35/2022. (I. 20.) határozata a Budapest 187239 helyrajzi számú, 

természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) 

helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

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

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 187239 helyrajzi 

számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) 

helyrajzi számú ingatlanok kisajátítását. A kisajátításhoz szükséges összeget az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához 

történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a 

kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban szükséges egyéb 

– az Önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási 

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 36/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 

196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 

196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 

186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. 

(I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV. 14.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel 

útján nem tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a 

kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét 

meghosszabbítja 2022. augusztus 31. napjáig.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 37/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) 

határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 248/2020. (V. 12.) és 25/2021. (I. 19.) 

határozataival módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 

helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a 

szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges 

ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint 

az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe vonása 

engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház 

között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. 

(XII.04.) határozata módosításáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával 

valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020. (V. 12.) és 25/2021. (I. 19.) határozataival 

módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 

m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete 

szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának 

megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú 

hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről 

(Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése 

érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

május 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 38/2022. (I. 20.) határozata a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, 

udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI. 09.) és 27/2021. (I. 19.) határozatokkal 

módosított 237/2019. (V. 07.) határozat módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.) és 

27/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 237/2019. (V. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 39/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 

található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat 

alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek 

megállapításáról szóló, 435/2020. (X. 13.) határozattal módosított 88/2020. 

(II. 11.) határozat módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 

található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról 

szóló, 435/2020. (X. 13.) határozattal módosított 88/2020. (II. 11.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 40/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 
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természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 

ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. 

(IX. 14.) határozataival módosított 45/2021. (I. 19.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) és 406/2021. (IX. 14.) határozataival 

módosított 45/2021. (I. 19.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 41/2022. (I. 20.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba kéréséről szóló 100/2021. (III. 16.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 

37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló 

100/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 42/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 

185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén 

található ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal 

módosított 141/2021. (IV. 13.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 

helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található 

ingatlanok megvásárlásáról szóló, a 405/2021 (IX. 14.) határozattal módosított 

141/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 43/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI. 08.) határozata 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú 
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változási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 258/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi 

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

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 262/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 

2022. február 28. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 45/2022. (I. 20.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 

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

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 

195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

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

határozatának végrehajtási határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 46/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában 

található ingatlanból a K-102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(185453/42) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI. 

08.) határozata módosításáról 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-

102089 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú 
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ingatlan megvásárlásáról szóló 287/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 47/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában 

található ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(185453/44) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 288/2021.(VI. 

08.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található 

ingatlanból a K-102095 számú változási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 288/2021.(VI. 08.) határozata 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 48/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 

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

alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 

448/2021. (X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló, a 448/2021. 

(X. 12.) határozattal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 49/2022. (I. 20.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. augusztus 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 50/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-

ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, 

természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
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döntéséről szóló 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 51/2022. (I. 20.) határozata a Budapest 195519/1, 195519/2, 

195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 363/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 

195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló 363/2021. (IX. 14.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 52/2022.(I. 20.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

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

a 451/2021. (X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével 

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

451/2021.(X. 12.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 53/2022.(I. 20.) határozata a kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX. 29.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 400/2020. (IX. 29.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 54/2022.(I. 20.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195847/55 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 189/2021. (V. 11.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 189/2021. 

(V. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 55/2022. (I. 20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Horgász part 186862/3 hrsz.-

ú lakótelekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 248/2021. (VI. 08.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

248/2021. (VI. 08.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 56/2022. (I. 20.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-

ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös 

főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 

31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 57/2022.(I. 20.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

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

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 58/2022. (I. 20.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról 

szóló, a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. 

(VII. 06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának 

módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 

a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. 

(VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 59/2022. (I. 20.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 
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120/2021.(III. 25.) határozattal módosított 87/2021. (III. 16.) határozatának 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” benyújtott pályázatról szóló, a 120/2021.(III. 25.) 

határozattal módosított 87/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 60/2022. (I. 20.) határozata Soroksár fejlesztési programjának 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár fejlesztési programjának 

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

2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 61/2022. (I. 20.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sport Park Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 

felszereléseiről szóló 359/2021.(IX. 14.) határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park 

Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseiről szóló 

359/2021.(IX. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 62/2022. (I. 20.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 537/2021. (XII. 

07.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

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

I. és II. pontjában a „Dr. Csiba Gábor” nevet „Dr. Csiba Gábor Tamás” névre 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 63/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról  

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

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

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 64/2022.(I. 20.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Fiatalok Fóruma 2021. 

évi működéséről szóló beszámolót. 
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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 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  


