
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2021. november 3. napján 11 óra 04 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

  Márk István nem képviselő bizottsági tag 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

 Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre jelezte: Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő 

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 
 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

      Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Jeszenszky Rózsa sport és civil referens 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

      dr. Török-Gábeli Katalin osztályvezető-helyettes 

      Juhászné Varga Hajnalka osztályvezető-helyettes 

      Bótáné Vajai Zsuzsanna osztályvezető-helyettes 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Hegedűs Mónika szociálpolitikai ügyintéző 

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel 

határozatképes. Orbán Gyöngyi és Bányai Amir Attila képviselők bejelentették távolmaradásukat. 

Köszönti a régi-új bizottsági tagot Weiland Annamária személyében.   

 

Bereczki Miklós a meghívóban szereplő napirendi pontokra tesz javaslatot. Elmondja, hogy a 12. 

napirendi pont, azaz „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § 

(2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (25.)” zárt ülésre javasolt, ezért javasolja, hogy a 

12. napirendi pont zárt ülés keretében kerüljön tárgyalásra.  Ezen módosító javaslatával együtt 

szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok elfogadását: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. 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.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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4. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati 

rendelet módosítására (8.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról 

szóló megállapodás módosítására (9.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat civil szervezetek támogatására (10.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

megkötésére (11.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói létszámának) 

megemelésére (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülésre javasolt) (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13. Egyebek 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 48/2021.(XI.03.) határozata a 2021. november 3-ai rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2021. november 3-ai rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. 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.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

rendelet módosítására (8.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról 

szóló megállapodás módosítására (9.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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6. Javaslat civil szervezetek támogatására (10.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

megkötésére (11.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói létszámának) megemelésére 

(13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján zárt ülés) (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13. Egyebek 

 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

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.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

dr. Szabó Tibor: a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén olyan javaslat került terítékre, hogy a Hivatal 

által javasolt 53.000,- Ft-ról 55.000,- Ft-ra történő illetményalap-emelés helyett, 60.000,- Ft-os 

illetményalap emelés kerüljön javaslatra a Képviselő-testület felé. Ezzel kapcsolatban jeleztem, hogy 

a Jogi és Személyügyi Osztály a Pénzügyi Osztály közreműködésével majd kiszámolja, hogy a 

60.000,- Ft-ra történő emelés mekkora költségvetési kihatással jár. Kérjük majd a Pénzügyi Osztálytól 

azt, hogy ennek a 2022-es költségvetésbe való beépítése kivitelezhető-e vagy sem.    

 

Tüskés Józsefné: a civil és fidesz frakció 58.000,- Ft-ot javasolna, de nekem az a javaslatom, hogy 

ne foglaljon állást a Bizottság, döntsön a Testület, annál is inkább, mert meg kell várni, hogy a 

Pénzügyi Osztály mit mond, belefér-e a költségvetésbe vagy sem.    
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Bereczki Miklós szavazásra teszi fel Tüskés Józsefné azon javaslatát, hogy a 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 módosítása tekintetében a Bizottság ne éljen javaslattal.   

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 49/2021.(XI.03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy nem él javaslattal a Képviselő-testület felé a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, 

vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítását illetően.     

 

Bereczki Miklós: bízunk benne, hogy a Testület a 60.000,- Ft-os emelést támogatja, vagy esetleg 

még felcsúszik 65.000,- Ft-ra. Én megszavazom.  

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a helyi adókról szóló 5/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet, valamint a határozati 

javaslatot. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 50/2021.(XI.03.) határozata a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 51/2021.(XI.03.) határozata a helyi építmény- és telekadó mértékének 2022. évi 

emelésével kapcsolatos döntéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) sz. 

önkormányzati rendeletét az építmény- és telekadó mértékére vonatkozóan ne kívánja módosítani, 

2022. évre a helyi építmény- és telekadó mértékét ne emelje meg.  
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4. NAPIRENDI PONT 

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

módosítására (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-

tervezetet. 

  

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 52/2021.(XI.03.) határozata az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-

tervezetet. 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosítására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: jelzem, hogy a kuratórium elnöke Tüskés Józsefné képviselő asszony, ezért az 

érintettség bejelentése indokolt, amelyről külön szavazás szükséges.  

 

Tüskés Józsefné: szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy 82 db pályázat érkezett, 14 millió Ft 

igény vonatkozásában. Most 5 millió Ft-ja van az alapítványnak, abból kb. 4,2 millió Ft-ot tudunk 

elkölteni, mert a többit meg kell hagynunk pld. könyvvizsgálói, könyvelői díjra stb. Szeretném, ha a 

Bizottság az 5 millió Ft-ot támogatná, mert igazából még ez is kevés, de megelégszünk vele. 

Bejelentem az érintettségemet.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel, hogy Tüskés Józsefné képviselő asszonyt érintettsége okán a 

Bizottság kizárja a „Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására (9.)” című előterjesztéssel kapcsolatos 

szavazásból. 

 

A Bizottság 0 igen szavazat, 5 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 53/2021.(XI.03.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való kizárásáról 

érintettsége okán 

A Bizottság úgy dönt, hogy Tüskés Józsefnét érintettsége okán nem zárja ki a „Javaslat a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

módosítására (9.)” című előterjesztéssel kapcsolatos szavazásból.  

 

Bereczki Miklós: egyébként év közben is van ilyen lehetőség, ha pld. egy tehetséges focistának cipő 

kell vagy egy vízilabdázónak sapka és nincs nekik? 
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Tüskés Józsefné: egyszer egy évben.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatának I. és II. pontjait. 
 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 54/2021.(XI.03.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, 

közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

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 biztosítson az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére.  

II. kérje fel a Polgármestert a Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti módosításának 

megkötésére. 

  

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat civil szervezetek támogatására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésen az a javaslat 

hangzott el, hogy legyen egy fix, maximált összeg, jelesül 12 millió Ft. Jelen állás szerint majdnem 

19 millió Ft az összes kért támogatás. Tételesen nem foglalt állást a Jogi és Ügyrendi Bizottság.  

 

Bereczki Miklós: még nem tudom, hogy a 12 millió Ft az jó vagy nem jó. Azt gondolom egy csomó 

olyan tevékenység van, amire alapvetően kérik a pénzt. Én nem tudom, hogy megszabnám-e innen, 

hogy maximált összeg legyen. Minden esetben érdemes a Testületnek eldönteni, egyeztetni róla, mert 

vannak olyan helyzetek, amikor pld. vis maior történik és nagyobb összegre van szükség, ámde adni 

kell azoknak is, akiknek rendszeresen adunk. Ha megszabunk egy 12 milli Ft-os összeghatárt újra 

kell majd bizottsági ülést tartani, megy az idő……… Én személy szerint nem tennék ilyen kikötést, 

és a Testületre bíznám a döntést.    

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel azon javaslatát, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal a 

Képviselő-testület felé.  
 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 55/2021.(XI.03.) határozata civil szervezetek támogatásáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat civil szervezetek támogatására (10.)” című előterjesztés 

vonatkozásában nem él javaslattal a Képviselő-testület felé.  

 

 

7. NAPIRENDI PONT 
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Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

(11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III. 

pontjait. 
 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 56/2021.(XI.03.) határozata a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal 

kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 kössön egy férőhely térítési díjának 50 %-os megfizetésére a 

Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. hatalmazza fel a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és jövőbeni módosítására. 

III. vállaljon kötelezettséget 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig a Kacifántos 

Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés tárgyában 500.000 Ft azaz 

ötszázezer forint összegig. 

  

 

8. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 

2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. 

pontját. 
 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 57/2021.(XI.03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának 

2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint fogadja el. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Esélyegyenlőségi Program 

helyben szokásos módon történő közzétételéről és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

részére történő megküldéséről. 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói létszámának) megemelésére 

(13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Bereczki Miklós: ha több az ember, aki tud velünk foglalkozni az mindig jobb. Létszámhiány van 

mindenütt az egészségügyben, tegyünk meg mindent azért, hogy többen legyenek itt az 

intézményben.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III. pontjait. 
 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 58/2021.(XI.03.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményi álláshelyeinek 

megemeléséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

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

körzet ellátása érdekében támogassa Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyeinek számát 2021. 

december 1. napjától egy fő védőnői álláshellyel történő megemelésével, ezáltal az intézményi 

álláshelyek száma az eddigi 40 főről 41 főre emelkedjen. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további szükséges intézkedések 

megtétele céljából. 

III. kérje fel 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. 

 

Bereczki Miklós: ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, aki az 

egészségügyben Soroksáron, értünk dolgozik. 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az előterjesztés 1-től 8-

ig terjedő határozati javaslatait, amelyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. sz.  határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 59/2021.(XI.03.) határozata a 162/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 162/2021. (IV.13.) számú 

határozatát helyezze hatályon kívül. 

  

 

 

2. sz. határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 60/2021.(XI.03.) határozata a 168/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 168/2021. (IV.13.) számú 

határozatát helyezze hatályon kívül.  

 

 

3. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 61/2021.(XI.03.) határozata a 169/2021. (IV.13.) helyi támogatás megítéléséről szóló 

határozat hatályon kívül helyezéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének a helyi támogatás megítéléséről szóló 169/2021. (IV.13.) számú 

határozatát helyezze hatályon kívül.  

  

 

4. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 62/2021.(XI.03.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról szóló 331/2021. (VII.06.) 

határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 331/2021.(VII.06.) határozatában a „Merukné 

Körmendi Zsuzsanna” szövegrészt „Merukné Körmendi Zsuzsanna Mária” szövegre módosítsa.   

 

5. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 63/2021.(XI.03.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló 332/2021. (VII.06.) határozat módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 332/2021.(VII.06.) határozatában a „Pongrácz 

Enikő” szövegrészt „Rácz Enikő” szövegre módosítsa.   

 

 

6. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 64/2021.(XI.03.) határozata Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - megválasztásáról szóló 

334/2021. (VII.06.) határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 334/2021.(VII.06.) határozatában az (an.: 

Beneva Mária)” szövegrészt „(an.: Beneva Gankova Mária)” szövegre módosítsa.  

 

 

 

 

 

7. sz. határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 65/2021.(XI.03.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról szóló 338/2021. (VII.06.) határozat módosításáról (zárt ülés)   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 338/2021.(VII.06.) határozatát (a 

továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítsa:  

I.   a Határozat a következő I/A ponttal egészüljön 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 módosítsa. 

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

 

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

 

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

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

 

V. A Képviselő-testület döntsön úgy, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club 

Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát írja 

alá, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi 

Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

 

 

8. sz. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 66/2021.(XI.03.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 339/2021. (VII.06.) határozat 

módosításáról (zárt ülés)  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

 I. 339/2021.(VII.06.) határozatát a következő I/A. ponttal egészítse 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, Kamilla utca 16. 

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 fogadja el a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen 

határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát írja alá, és gondoskodjon 
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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 módosítsa. 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót. 

 

Bereczki Miklós elmondja, hogy zárt ülés következik, ezért felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt 

ülésen részt venni jogosultak kivételével – hagyják el a helyiséget.    

 

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

jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Juhászné Varga Hajnalka osztályvezető-helyettes tájékoztatást ad a Bizottság részére az 

Önkormányzat mai napi bankszámla-egyenlegéről.   

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 28 

perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                             Márk István                            

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


