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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 465/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati 

rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére” 

- a Meghívóban 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat beépítési koncepció 

elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök)” 

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Horgász part 1. és 2. 

számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára”  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészégügyi 

Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára” 

” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 466/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

26. napirendi pontként szereplő, levételre javasolt „Javaslat az Önkormányzat 

által perindításról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot zárt ülés 

keretében tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 467/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

25. napirendi pontként szereplő „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 468/2021. (XI. 09.) határozata a 2021. november 9-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. november 9-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 

32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosítására       

5.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

6.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

7.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

8.) Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására 

10.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi 

dolgozói létszámának) megemelésére 

13.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

14.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Haraszti út 

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

szabályozási vonalának meghatározása érdekében) 

15.) Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok 

beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 
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16.) Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti 

kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára 

17.) Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 

136. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása vonatkozásában)  

19.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

20.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2021. évi teljesüléséről  

21.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi 

tájékoztató 

22.) Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (Zárt ülés)  

23.) Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló döntés meghozatalára 

(Zárt ülés)  

24.) Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító 

okiratának módosítására (Zárt ülés)  

25.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 469/2021. (XI. 09.) határozata a helyi építmény- és telekadó 

mértékének 2022. évi emelésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) sz. 

önkormányzati rendeletét az építmény. és telekadó mértékére vonatkozóan nem 

kívánja módosítani, 2022. évre a helyi építmény- és telekadó mértékét nem emeli 

meg. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 470/2021. (XI. 09.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosítására" c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból - érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 471/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  



4 

 

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) részére a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében meghozott 243/2021.(VI. 08.) határozatában 

a közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) szerinti feladatok ellátására biztosított 5.000.000,-Ft összegen 

felül további 5.000.000,-Ft azaz Ötmillió Forint összegű támogatást biztosít az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora 

terhére  

II. felkéri a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti 

módosításának megkötésére. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 472/2021. (XI. 09.) határozata a polgármester és egyes 

képviselők szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem 

zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – a polgármestert, és – érintettségük 

miatt - azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, 

támogatási kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 473/2021 (XI. 09.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 1.000.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Orvosi költségek 

kifizetése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 474/2021 (XI. 09.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesületét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra 

használhat fel: Többnapos buszos kirándulás szervezése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 475/2021 (XI. 09.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Dél-Pesti 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

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

testületének 476/2021 (XI. 09.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A 2022. évben a 

melegételosztás feltételeinek biztosítása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 477/2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők 

Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális 

szórakoztató rendezvények.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

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

testületének 478/2021 (XI. 09.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.800.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor 

szervezése újtelepi családok részére.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 479/2021 (XI. 09.) határozata a Híd a színpad világába 

Alapítvány 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Híd a színpad világába Alapítványt 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Pályázat kiírás rászoruló 

előadóművészeknek, illetve térítésmentes próbahely továbbfejlesztés 

(helyiség karbantartás).  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

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

testületének 480/2021 (XI. 09.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár 

-Újtelep közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 

tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági 

élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság 

erősítése a lakóközösségben.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 481/2021 (XI. 09.) határozata a Molnár-sziget, Kiság Barátai 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  2022. évben a Molnár-sziget Kiság Barátai Egyesületet nem támogatja, 

egyúttal úgy dönt, hogy . 

II. 3.000.000,- Ft összegű kolokán elszállítási keret kerüljön beépítésre a 

Képviselő-testület által jóváhagyandó 2022. évi költségvetés tervezésekor.  

II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 482/2021 (XI. 09.) határozata a Molnár-sziget Sporthorgász 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet 450.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Versenysport, 

világbajnoki csapat támogatás.  
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II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 483/2021 (XI. 09.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a 

támogatott a következő célra használhat fel: Kulturális rendezvények 

szervezése, egészségmegőrzés. A magányos emberek szórakoztatása, segítése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 484/2021 (XI. 09.) határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika 

Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet 200.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Ritmikus 

gimnasztika tanfolyam fenntartása. 

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
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III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 485/2021 (XI. 09.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Egészségmegőrzési 

program gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel, karácsonyi ünnepség.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 486/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, 

közművelődésének fejlesztése, színházi előadások szervezése és lebonyolítása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 
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rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 487/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti 

Kör Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

300.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

A környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 488/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 500.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 2022 évi működési 

költségek támogatása (papír, boríték, postaköltség, festékpatron stb.) így a 

szervezet 30 éves fennállásának alkalmából tervezett 2022. évi jubileumi 

megemlékezéshez.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 



12 

 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 489/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 490/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Súlyemelő és 

Szabadidősport Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet 500.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksári 

tanulóknak  és felnőtteknek rendszeres sport és szabadidős programok, 

edzések biztosítása.  Gyógypedagógiai alapú motorikus és személyiség 

fejlesztés, önbizalom erősítés 6-12 éves tanulók számára 

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 
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támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 491/2021 (XI. 09.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért 

Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítványt 400.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: A  Soroksári 

Karitász Csoport rászorulókat támogató  2022. évi programjainak 

megvalósítása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 492/2021 (XI. 09.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Az intézményben tartózkodó 

családok- felnőttek részére közösségi programok, gyermekek részére 

fejlesztés biztosítása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 



14 

 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 493/2021 (XI. 09.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2022. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: Sztómás betegek segítése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  
III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 494/2021 (XI. 09.)határozata az Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Cserkeszőlői kirándulás.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  
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a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 495/2021 (XI. 09.) határozata a Független Nők Egyesülete a 

XXIII. Kerületért Egyesületet 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Országjáró kirándulás szervezése, működési költségek fedezése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 496/2021 (XI. 09.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezete 2022. évi 

támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. 

Kerületi Területi Szervezetét 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a 

következő célra használhat fel: XXIII. kerületi lakosságot érintő egészségügyi 

programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  
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a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 497/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksár Millennium-telepi 

Kutyaiskola és Sportegyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 498/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 600.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Soroksár 

vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 499/2021 (XI. 09.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

500.000,- Ft-tal támogatja, melyet a támogatott a következő célra használhat fel: 

A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2022. évi nagytáborának 

támogatása.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 500/2021 (XI. 09.) határozata a Sziget Vízisport Alapítvány 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Sziget Vízisport Alapítványt 300.000,-  Ft-tal támogatja, melyet 

a támogatott a következő célra használhat fel: A soroksári gyerekeknek a 

vízisportok megismertetése.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

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

testületének 501/2021 (XI. 09.) határozata a Tenisztanoda Sportegyesület 

2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet a támogatott a következő célra használhat fel: Play+Stay gyermek (6-11 

éves korig) teniszverseny szervezés.  

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2021. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő:  az érintett értesítésére: 2021. november 17.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 502/2021 (XI. 09.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2022. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: 

Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyeset és a Molnár-szigeti Sporthorgász 

Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. november 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 503/2021. (XI. 09.) határozata a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig az 1. 

számú melléklet szerinti ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50 %-

os megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 
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II. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és jövőbeni 

módosítására. 

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

a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

tárgyában 500.000 Ft azaz ötszázezer forint összegig. 

Határidő: 2021. november 30., 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 504/2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi 

felülvizsgálatáról. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Esélyegyenlőségi 

Program helyben szokásos módon történő közzétételéről és a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére történő megküldéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2021. 11. 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 505/2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményi álláshelyeinek megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 29/2021. (IX. 14.) Önkormányzati rendelet megalkotásával létrehozott új 

területi védőnői körzet ellátása érdekében támogatja Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

álláshelyeinek számát 2021.december 1. napjától egy fő védőnői álláshellyel 

történő megemelését, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 40 főről 

41 főre. emelkedik. 

II. felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további 

szükséges intézkedések megtétele céljából, 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete 

módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2021. november 15., a III. pont 

vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

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

testületének 506/2021. (XI. 09.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

rendszer működtetésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen 

kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

nevében is eljárjon az 1+1 év–re - 2022. március 1. napját–l - 2023. február 28. 

napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együtt nyilatkozatával 2024. február 

29. napjáig meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges Meghatalmazás 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet 

ellátására szóló háromoldalú feladatátadási szerződést a közbeszerzés eredménye 

alapján történő megkötésére. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület Polgármestert, hogy a 

döntéséről tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatának Polgármesterét. 

Határidő: a IV. pont esetében 2021.november 15., az I.-II. pontok esetében 2021. 

december 15., a III. pont esetében a feladat-átadási szerződés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder 

utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében, 

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

kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának 

vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le, majd ezt követően 

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

elé. 
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Határidő: 2022. április 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 508/2021. (XI. 09.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása 

érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. kezdeményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

a fővárosi településrendezési eszközök módosítását. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Önkormányzatot a 

Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 509/2021. (XI. 09.) határozata az 195325/9, 195325/11, 195325/13 

hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó beépítési előírások megváltoztatását annak érdekében, hogy a 

legnagyobb beépítettség terepszint alatt 60 %-ra változzon. 

II. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását 

195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan azzal a 

feltétellel, ha a kérelmező a KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján átvállalja és 

viseli. 

III. megteszi a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően, továbbá a 

kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást lefolytatja, majd 

ezt követően 

IV. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé 

terjeszti. 

Határidő: 2022. április 30. 

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

testületének 510/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII., Köves út 198. 

szám alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatóval kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest XXIII., Köves út 198. sz. alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttató Maros 

utca felőli kerítése a Kövest út felé kerüljön – megközelítőleg 4 – 5 méter – 

áthelyezésre, úgy, hogy a telekhatárra merőlegesen legyen a kerítés felállítva, 

hogy a kutyák ne találkozzanak egymással.  

II. felkéri a polgármestert a kerítés áthelyezése érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 511/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII., Köves út 198. 

szám alatti (hrsz.: 195268) kutyafuttatóval kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg 

annak a lehetőségét, hogy zártrendszerű zajvédő fal kerüljön kiépítésre, 

megépítésre a kutyafuttató hátsó kerítésének teljes vertikumában.”  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 512/2021. (XI. 09.) határozata a 196165 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám található 

ingatlan értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat az 1/1 arányban 

tulajdonát képező 196165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Köves út 136. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 499 m2 alapterületű ingatlant 

Varga Krisztina Katalin részére 15.500.000,- Ft azaz tizenötmillió-ötszázezer 

forint vételár ellenében értékesíti, amely vételárba – gazdagodás jogcímén – 

beszámítja az ingatlanon található 38 m2 hasznos alapterületű lakóház felépítmény 

műszaki értékét 9.615.000,- Ft azaz kilencmillió-hatszáztizenötezer forint erejéig, 

valamint előlegként a Varga Krisztina Katalin által 2021. 08. 09. napján 

megfizetett 95.250,- Ft azaz kilencvenkettőezer-kettőszázötven forint 

értékbecslési díjat.  

II. Az Önkormányzat az eladási ajánlatát 2022. február 28. napjáig tartja fenn. 

III. Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére és az I. pontnak, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására.   

Határidő: 2022. február 28.  

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

testületének 513/2021. (XI. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 

helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal 

kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú 

ingatlant 2021. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni 

(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2021. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 

Határidő: 2021. december 09. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 514/2021. (XI.9) határozata a 162/2021. (IV.13.) helyi támogatás 

megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

162/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 515/2021. (XI. 09.) határozata a 168/2021. (IV.13.) helyi 

támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

168/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 516/2021. (XI. 09.) határozata a 169/2021. (IV.13.) helyi 

támogatás megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről  

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

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 

169/2021. (IV.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 517/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 
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Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - 

megválasztásáról szóló 331/2021. (VII.06.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 331/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Mária” szövegre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 518/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló 

332/2021. (VII.06.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 332/2021.(VII.06.) határozatában a 

„Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 519/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – 

egyben tagjának - megválasztásáról szóló 334/2021. (VII.06.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2021.(VII.06.) határozatában az (anyja 

neve)” szövegrészt „(anyja neve)” szövegre módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 520/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 338/2021. 

(VII.06.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 338/2021.(VII.06.) határozatát (a 

továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:  

I. a Határozat a következő I/A ponttal egészül ki: 

„I/A. A Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

13.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:  

13.1 Név: Dragoner Attila” 

II. a Határozat I. pontjában  

a) a „Merukné Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi 

Zsuzsanna Mária” szövegre módosítja. 

b) a „Pongrácz Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítja. 

III. Határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja. 

IV. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát. 

V. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksár 

Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 
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mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 521/2021. (XI. 09.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

szóló 339/2021. (VII.06.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 339/2021.(VII.06.) határozatát a következő I/A. ponttal egészíti ki: 

„I./ A. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító    

Okiratának 11.1 és 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.” 

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Kincses Péter József” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a 

Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

IV. a 339/2021.(VII.06.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 30. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 522/2021. (XI. 09.) határozata az „állami vagyonba tartozó 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés 

(Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 

2021. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében 

nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak 

megfelelően (Helytörténeti Gyűjteményként) működtette és működteti 2021. 
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évben is, az ingatlant 2021. évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött 

és nem köt olyan megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen 

olyan tranzakciót, melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az 

Önkormányzat tulajdonából 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2021. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 523/2021. (XI. 09.) határozata a helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg 

kívánja vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker.  

címhelyen található ingatlannak az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető 

és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-693297, székhely: 1239 Budapest,  a 

továbbiakban: STT Ingatlan Kft.) tulajdonában álló albetéteket, mint oszthatatlan 

szolgáltatást, legfeljebb a 2021. október 27. napján kelt, a Régió Consult Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 37-

39. földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI 

SZAKVÉLEMÉNY A BUDAPEST XXIII. KER.  HRSZ. ALATTI KIVETT, 

ÜZEMI TERÜLET BESOROLÁSÚ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL” 

dokumentumban szereplő összeg ellenében (mely összeg tartalmazza a vételárat 

valamint a haszonélvezeti joggal terhelt albetéteket terhelő haszonélvezeti 

jogok megváltásáért fizetendő összegeket is), ezért előszerződést kíván kötni a 

tárgyban azzal a tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak abban az esetben 

terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége, 

amennyiben a vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összeg 

biztosítása érdekében az Önkormányzat normál működésének és tervezett 

fejlesztéseinek forrásain felüli forráshoz, célhoz kötött állami támogatáshoz jutna 

2021. december 31. napjáig. 

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a 

haszonélvezők értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

előszerződés aláírására, a vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért 

fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött állami támogatás iránti igény 

előterjesztésére, és annak legkésőbb 2021. december 31.-én történő rendelkezésre 

állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződés aláírására.  

Határidő: - célhoz kötött állami támogatás iránti igény előterjesztésére: 2021. 

november 30. 
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      - előszerződés aláírására: 2021. december 31. 

       - adásvételi szerződés aláírására: 2022. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 524/2021. (XI. 09.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló döntéséről (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) keresetet kíván benyújtani a Groupama Biztosító Zrt. ellen annak 

érdekében, hogy az alperes  számú felelősségbiztosítási szerződés alapján, az  

forgalmi rendszámú járműben 2021. május 2. napján 17 óra 40 perckor keletkezett 

kárral kapcsolatban a szolgáltatását teljesítse.  

II. felkéri a Polgármestert dr. László Jenő ügyvéd értesítésére a kereset benyújtása 

érdekében.  

Határidő: 2021. december 31.          

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 525/2021. (XI. 09.) határozata a Galéria '13 Soroksár Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 

tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító Okiratának 9.7. pontjában törli a következő bejegyzést: 

 „Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve) 

 1238 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos”t. 

II. a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre 

megválasztja a 2021. november 09. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő 

határozott időre 

Szekeres András Béla (anyja neve) 

1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakost. 

III.  A Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 9.7. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Szekeres András Béla (anyja neve) 

1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos.” 

IV.  elfogadja a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

V. felkéri a Polgármestert, hogy a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 
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mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2021. december 07. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


