
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

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

2022. február 16. napján 11 óra 02 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő 

  Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

 Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre jelezte:  Márk István nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre nem jelezte:  
 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Kisné Stark Viola osztályvezető 

dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

      Gavaldi László osztályvezető 

      Ungvári János osztályvezető 

      Tóth Tamás osztályvezető 

      Tóth András főépítész 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

      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. Márk István 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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

rendelet módosítására (3.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4.  Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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7. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - 

érintettek kérésére - zárt ülés keretében tárgyalandó) (19.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

8.  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 51/2022.(II.16.) határozata a 2022. február 16-ai rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. február 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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

rendelet módosítására (3.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

4.  Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

  Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

7. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - 

érintettek kérésére - zárt ülés keretében tárgyalandó) (19.) 

  Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

8.  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 a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 

25.) rendeletének módosítására irányuló rendelet-tervezetet.  

 

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 52/2022.(II.16.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének 

módosításáról  

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

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) 

rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

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

módosítására (3.) 

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 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 53/2022.(II.16.) 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.  

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

dr. Kelemen Henrietta: csak egy pontosítást tennék, a rendelet-tervezet 61. §-ban a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a helyes, és nem a köztisztviselőkről szóló törvény.   

 

Weiland Annamária: azt javasolnám, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal. 

 

Bereczki Miklós: akkor erről szavaznunk kell… 

 

dr. Kelemen Henrietta: a költségvetési rendelet elfogadásához szükséges a Pénzügyi Bizottság 

véleménye is.   
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Bányai Amir: kérdésem lenne. A 26. oldalon találtam egy olyat, hogy Egyéb nem szakmai 

szolgáltatások 26 millió Ft, nem tudom, hogy mire vonatkozik ez?  

 

Polonkai Zoltánné: egy pillanat nézem. 26. oldal? Hányas melléklet? 

 

Bányai Amir: érdekes kérdés..., ha azt mondom 20. oldal, 11-es sor? Az 55 oldalas anyag, táblázat. 

 

Beszené Uhrin Gyöngyi: akkor nem jót nézünk, mert a költségvetés táblázata 43 oldalas.  

 

Bányai Amir: akkor nem ugyanazt nézzük…, így nem jutunk dűlőre. Semmi gond, kinyomtatom a 

testületi ülésre, majd megkérdezem ott.  

 

Polonkai Zoltánné: jó, mert ezek nem ugyanazok a sorok, ezért kerestem… 

 

Bányai Amir: Megbízási díj, egyéb jogviszonyból származó megbízási díjak. Egyszer 29 millió Ft-

ot látok, egy másik oldalon pedig 15 millió Ft-ot, és nem tudom, hogy ezek mire vonatkoznak. 

 

Polonkai Zoltánné: azért van így a megbízási díjnál, mert az egyik az Önkormányzatot, a másik a 

Polgármesteri Hivatalt érinti.   

 

Bányai Amir: de, hogy ezek miket takarnak, van-e erről esetleg egy kimutatás? 

 

Polonkai Zoltánné: tudunk készíteni egy ilyet. 

 

Bányai Amir: ha ezt megkaphatom, azt megköszönöm. Találtam olyan keretcsökkenést pld. a tárgyi 

eszközök beszerzésénél, 180 millió Ft-tal indult, és lett belőle 420 ezer Ft. Ez minek köszönhető?   

 

Polonkai Zoltánné: szerintem ez most……. 

 

Bányai Amir: lehet, hogy az előző évit néztem?  

 

Polonkai Zoltánné: igen, próbáltam válaszolni, de ezek nem költségvetési adatok. Az előző, a 2021. 

évire vonatkoznak. 

 

Bányai Amir: akkor ezek tények, az eredeti volt 180 milliót Ft… 

 

Polonkai Zoltánné: igen…. 

 

Bányai Amir: tehát most nem a költségvetésről beszéltünk, hanem az előző év lezárásáról.  

 

Polonkai Zoltánné: igen. 

 

Bányai Amir: akkor viszont ezt a két tételt a Megbízási díjról szeretném megkapni. 

 

Polonkai Zoltánné: rendben.  

 

Bányai Amir: nincs további kérdésem, majd felkészülök a 2022-es évből.  

 

 

Bereczki Miklós további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására irányuló rendelet-tervezetet.  
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A Bizottság 3 igen szavazat, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 54/2022.(II.16.) határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megalkotásáról  

A Bizottság elutasítja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 

irányuló javaslat rendelet-tervezetét.  

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1., 2., 3. számú 

határozati javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6 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 55/2022.(II.16.) határozata a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. 

(X. 12.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. május 31. napjára módosítsa.   

 

2. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 56/2022.(II.16.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével 

kapcsolatos döntésről szóló 506/2021.(XI.09.) határozat módosításáról  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 506/2021. (XI. 09.) határozata I. pontját az alábbiak szerint 

módosítsa: 

„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 évre - 2022. március 1. napjától - 2023. február 28. napjáig terjedő alapidőre 

- történő szerződéskötéshez szükséges kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.” 

 

3. sz. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 57/2022.(II.16.) határozata a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) 

határozat módosításáról 
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

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

számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat I. és II. pontját az alábbiak szerint 

módosítsa: 

 

„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 2022. április 30. 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 2022. április 30. napján történő rendelkezésre állása esetén az I. pontnak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására.” 

 

II.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozata I. pontjának végrehajtási 

határidejét az előszerződés aláírása tekintetében 2022. április 30. napjára, az adásvételi 

szerződés aláírásának tekintetében 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

dr. Kelemen Henrietta: egy pontosítás lenne, a 29. oldalon, a fejezet száma helyesen a IV. helyett 

V. 

 

Bereczki Miklós: ezúton is köszönöm szépen a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkáját, sok sikert 

kívánok a 2022-es évhez. 

 

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

Bizottságának 58/2022.(II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

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

Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el.  

 

 

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 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Bereczki Miklós elmondja, a jegyzőkönyv állandó második aláírója, Márk István távolmaradása 

miatt szükségessé vált ideiglenes második aláíró személyéről dönteni.  

 

A Bizottság, a mai napi jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírójaként Tüskés Józsefné képviselő 

bizottsági tagot javasolja. 

 

Tüskés Józsefné elfogadja a jelölést.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 2022. február 

16-ai jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírója Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tag legyen.  

 

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 60/2022.(II.16.) határozata a Pénzügyi Bizottság 2022. február 16-ai üléséről 

készült jegyzőkönyv ideiglenes második aláírójáról 

A Pénzügyi Bizottság a 2022. február 16-ai üléséről készült jegyzőkönyv ideiglenes második 

aláírójának Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tagot választja meg. 

 

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

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

 

 

 

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 15 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

 

                 Bereczki Miklós                                                          Tüskés Józsefné 

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


