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

2022. március 16. napján 11 óra 05 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő 

  Márk István nem képviselő bizottsági tag 

 Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre jelezte:  Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag  

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 
 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

      Jeszenszky Rózsa civil és sport referens 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

      dr. Balázs Pál jogász  

      dr. Vas Imre tanácsadó  

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 

határozatképes. Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag távolmaradását előre jelezte.   

 

Bereczki Miklós a meghívóban szereplő napirendi pontokra tesz javaslatot. Módosító javaslat 

hiányában 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 az egyházaknak nyújtandó támogatásra (6.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos döntések meghozatalára 

(7.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott III. sz. 

Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére (takarítói álláshely 

engedélyezése) (9.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról (13.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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7. Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

9. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

– érintett kérelmező kérésére – zárt ülés) (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Egyebek 

 

A Bizottság 6 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 61/2022.(III.16.) határozata a 2022. március 16-ai rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. március 16-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 az egyházaknak nyújtandó támogatásra (6.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos döntések meghozatalára 

(7.) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott III. sz. 

Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére (takarítói álláshely 

engedélyezése) (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

9. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

– érintett kérelmező kérésére – zárt ülés) (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. 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.  
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2. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (6.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: azt javasolnám, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal a Képviselő-testület felé.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel Orbán Gyöngyi azon javaslatát, mely szerint a Bizottság a 

„Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (6.)” című előterjesztés tekintetében ne éljen 

javaslattal a Képviselő-testület felé. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 62/2022.(III.16.) határozata az egyházaknak nyújtandó támogatásról 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (6.)” című 

előterjesztés tekintetében nem él javaslattal a Képviselő-testület felé. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos döntések meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Szabó Tibor: korábbi bizottsági ülésen felmerült kérdésként, hogy vannak-e jelenleg a Közösségi 

Házban, illetve alkalmas-e arra, hogy ideiglenesen elszállásolható legyen menekült. Igen, alkalmassá 

vált, a korábbi iroda helyiségek alkalmasak alvásra, a vizesblokk kialakítása megtörtént, és az 

élelmezésről is tud gondoskodni az Önkormányzat. Voltak is, és délután érkeznek újabb menekültek. 

 

Bereczki Miklós: akkor ez egy átmeneti szállás, amíg nem indulnak tovább vagy nincs valami 

lehetőség és néhány napra itt tudnak maradni? 

 

dr. Weidinger Brigitta: igen. Jelenleg a „hálószobás” kialakítással nagyjából 5 családot tudunk 

befogadni, akiket külön tudunk elhelyezni. Ha esetleg nagyobb „nyomás” lenne, akkor a közösségi 

tereket is át tudjuk hálószobává alakítani. Egyébként 50-70 főre is alkalmas. 

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1. sz. határozati javaslat I. és II. pontjait, valamint a 

2. sz. határozati javaslat I., II., III. pontjait, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 63/2022.(III.16.) határozata Lónya Község Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. hagyja jóvá Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Lónya Község 

Önkormányzata között az ukrajnai háborús konfliktus magyarországi kihatásaira tekintettel 

megkötött, jelen határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást. 

II.  kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Lónya Község 

Önkormányzat Polgármesterét.  
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2. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 64/2022.(III.16.) határozata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I.  1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosítson a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) részére az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére. 

II.  kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt támogatás nyújtásához 

szükséges Támogatási Szerződés megkötéséről.  

III.  kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezetet.  

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott III. sz. Összevont 

Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése) (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” 

változatát. 

 

A Bizottság 6 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 65/2022.(III.16.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi 

létszámának megemelésével, takarítói álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntésről   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát 2022. április 1. napjától egy 

takarítói álláshellyel emelje meg, és az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére biztosítsa. 

II. kérje fel a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére, 

valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

soron következő módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1-től 14-ig terjedő 

határozati javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 66/2022.(III.16.) határozata az önkormányzati telkek szabályozására vonatkozó 
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telekalakítási szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 428/2021. (X. 12.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati telkek szabályozására 

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

határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

2. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 67/2022.(III.16.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

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

384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatának módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

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

384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

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

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

tulajdon megszűntetésének lehetőségét és erre vonatkozóan gondoskodjon új előterjesztés 

készítéséről a Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

3. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 68/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú 

szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest 

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

módosított 90/2020. (II.11.) határozatának hatályon kívül helyezéséről  

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

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

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

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

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. (I.19.) határozatával módosított 

90/2020. (II.11.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

4. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 69/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

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

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

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. 
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kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. (I.19.) határozatával módosított 

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

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196674 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

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

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

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

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

 

5. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 70/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

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

tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

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

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

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

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

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

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

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. (I.19.) határozatával módosított 334/2020. (VII. 

14.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

6. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 71/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

módosított103/2021. (III.16.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról   

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

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

vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

103/2021. (III. 16.) határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

7. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 72/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

8. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 73/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

módosított 180/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítsa.  

 

9. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 74/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 

195495/39 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

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

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú változási vázrajz szerint kialakuló 

195495/39 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

258/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa.  

 

10. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 75/2022.(III.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

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

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú változási vázrajz szerint kialakuló 
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(195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

262/2021.(VI. 08.) határozata végrehajtási határidejét 2022. március 31. napjára módosítsa. 

 

11. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 76/2022.(III.16.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

63/2022.(I.20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 

2022.április 30. napjára módosítsa. 

 

12. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 77/2022.(III.16.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

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

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

érdekében dr. Bajmóczy Géza orvos feladatellátásába történő bevonásával. 

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

mellékletének módosítására és az érintettekkel a szerződés megkötésére.  

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

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

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

Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

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

 

13. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 78/2022.(III.16.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapító okiratának módosításáról szóló 72/2022. (II. 17.) határozat módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló 

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

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

az alábbiak szerint módosítja: 

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:  

Név: Rácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 2300 Ráckeve,  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Márk István 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1239 Budapest,  

A megbízatás határozott időre szól. 
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A megbízatás kezdő időpontja: 2022. február 17. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

 

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

megválasztásuk napjától 2026. szeptember 11. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A 

Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor 

visszahívhatók.” 

 

14. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 79/2022.(III.16.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 90/2022.(II. 

17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

90/2022.(II.17.) határozat végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

A Bizottság 6 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 80/2022.(III.16.) határozata a civil szervezetek 2021. évi támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2021. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

3. a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesület által benyújtott 

szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja el. 

4. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

5. a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

6. az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 
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10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

11. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

12. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja el. 

13. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

14. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

15. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

16. a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

17. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

18. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

19. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

20. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

21. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

22. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót. 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

 

Orbán Gyöngyi: a frakció nevében szeretném megköszönni a munkájukat.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.  

 

A Bizottság 6 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 81/2022.(III.16.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett 

munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja el.  
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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 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Bereczki Miklós a jelenlévők részre a Táncsics Mihály Művelődési Házban rendezendő zenés gála 

előadásra invitáló szórólapot ad át. Elmondja, hogy színvonalas előadók lesznek. Az ADHD 

alapítvány és az Élni akarunk közhasznú alapítvány a fogyatékos gyermekekért kapják meg a befolyt 

pénzösszeget. Aki nem tud elmenni, támogatói jegyet is vásárolhat. 

 

Polonkai Zoltánné tájékoztatást ad a Bizottság részére az Önkormányzat mai napi főszámla-

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 19 

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 

 


