
A 2021. október 12-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 420/2021. (X. 12.) határozata a 2021. október 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. október 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés 

keretében tárgyalja a „Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos elvi döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 421/2021. (X. 12.) határozata a 2021. október 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. október 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Soroksári Sport Club Kft.-vel 

kötött megállapodás módosítására” c. napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 422/2021. (X. 12.) határozata a „Javaslat a 184130 helyrajzi 

számú, természetben a Duna-parton található ingatlan nem önkormányzati 

tulajdonban lévő tulajdoni hányadainak megvásárlásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára” című napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a 184130 helyrajzi számú, 

természetben a Duna-parton található ingatlan nem önkormányzati tulajdonban 

lévő tulajdoni hányadainak megvásárlásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára” című napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés 

keretében tárgyalja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 423/2021. (X. 12.) határozata a 2021. október 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. október 12-ei Képviselő-testületi ülésén   

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közterületek 

használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására” és 
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- a Meghívóban 21. napirendi pontként szereplő, levételre javasolt „A Dél-Pesti 

Tankerületi Központ tájékoztatója a 2020/2021-es tanévről a XXIII. kerületi 

oktatási intézmények vonatkozásában” 
c. napirendi pontokat leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 424/2021. (X. 12.) határozata a 2021. október 12-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. október 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos elvi döntés meghozatalára 

2.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött megállapodás módosítására 

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

4.) Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő 

díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására  

6.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (lakás és üdülő 

rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében) 

7.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (az 

önkormányzati telkek szabályozásával kapcsolatos telekalakítási szabályok 

módosítására) 

8.) Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom 

átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

9.) Javaslat közterületek elnevezésére  

10.) Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére 

11.) Javaslat 2022. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 184877 helyrajzi számú ingatlan teljeskörű kiürítése 

költségeinek bérleti díjba történő beszámításával kapcsolatos döntéséről szóló 

309/2021. (VII.06.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

13.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet 

u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található 

ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

14.) Javaslat a 184079/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

Vágóhíd u. 82. / Vágóhíd utca 84. / Vágóhíd u. 86. / Vágóhíd u. 88. / Bólyai János 

u. 6. / Bólyai János u. 8. / Bólyai János köz 1. címhelyeken található ingatlan 



3 
 

380/5044 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozat megtételéről szóló döntés meghozatalára 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

16.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2020/2021. nevelési év 

tapasztalatairól (10.00 órakor)  

17.) Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

végrehajtásáról  

18.) Javaslat közös tulajdon megszüntetése érdekében ingatlan nem 

önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadainak megvásárlásával 

kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés)  

19.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

elismerő címek adományozására (zárt ülés) 

20.) Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott 

döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés) 

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 425/2021. (X. 12.) határozata a 187293 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 294. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elviekben meg 

kívánja vásárolni a 187293 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Grassalkovich út 294. címhelyen található ingatlant, de az annak megvásárlásáról 

szóló konkrét döntést az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és 

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

Grassalkovich út 294.) által a Régió Consult Kft.-vel (cégjegyzékszám: 01-09-

723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. földszint) elkészíttetett 

ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében kívánja meghozni. 

II. felkéri a Polgármestert a tulajdonosok értesítésére, és az STT-Ingatlan 

Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-

693297, székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 294.) által a Régió Consult 

Kft.-vel (cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 

37-39. földszint) elkészíttetett ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében új 

előterjesztés készítésére a tárgyban. 

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

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

testületének 426/2021. (X. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének az egyes szerződések Soroksár 

Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről szóló 10/2021. (I. 19.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Soroksár Sport Club Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére utánpótlás-nevelési 

tevékenysége támogatására a 10/2021. (I.19.) határozat II. pontjában biztosított 

26.000.000,-Ft támogatási összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemeli 35.000.000,-Ft összeggel, 

melyet a Kft. 2022. és 2023. évi utánpótlás-nevelés támogatás megállapításánál 

figyelembe vesz. 

II. a támogatási szerződést a támogatási összeg és annak kifizetése tekintetében 

módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2021. évi költségvetésről szóló 

6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről, és annak 

Képviselő-testület elé terjesztéséről.  

Határidő: a költségvetés következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 427/2021. (X. 12.) határozata a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletet.”  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 428/2021. (X. 12.) határozata az önkormányzati telkek 

szabályozására vonatkozó telekalakítási szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

önkormányzati telkek szabályozásával kapcsolatos telekalakítások 

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

Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le,  

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 429/2021. (X. 12.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán 

lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja, hogy az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határán található 

útépítés – Alsónémedi Nagyközség polgármesterének nyilatkozata alapján – 

Alsónémedi településrendezési eszközeiben megfogalmazott fejlesztési célokkal 

összhangban van, annak megvalósulása – a közvetlen, beruházó érdekén túl – 

Alsónémedi Északi Iparterületének feltáró útjaként a közérdeket (Alsónémedi 

gazdasági fejlődésének élénkítését) is szolgálja.  

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

valamint kezdeményezi Budapest Főváros Önkormányzatánál a Budapest 

Főváros Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) és a Budapest Főváros 

Rendezési Szabályzat (a továbbiakban: FRSZ) módosítását az Alsónémedi és 

Soroksár közigazgatási határán lévő 5-ös főúti körforgalom vonatkozásában azzal 

a feltétellel, ha a kérelmezők a KÉSZ, TSZT, FRSZ módosításával kapcsolatos 

költségeket az Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján 

átvállalják és viselik, továbbá az erdő területfelhasználási kategóriában megszűnő 

területek visszapótlásával kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket az illetékes 

szervekkel lefolytatják, majd a visszapótlásra vonatkozó javaslatot jóváhagyásra 

a Képviselő-testület részére benyújtják. 

III. felkéri a polgármestert, hogy az erdő területfelhasználási kategóriában 

megszűnő területek visszapótlására vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-

testület elé. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 430/2021. (X. 12.) határozata a (187794), (187823) és (187390/5) 

helyrajzi számú közterületi ingatlanok elnevezéséről  

A Képviselő-testület  

I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (187794), (187823) és (187390/5) 

hrsz-ú közterületi ingatlanoknak, utcáknak: Sínpár utca közterület névre történő 

elnevezését. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 431/2021. (X. 12.) határozata a (196605/7) helyrajzi számú 

közterületi ingatlan elnevezéséről  

A Képviselő-testület  

I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi 

ingatlan Kajak utca közterület névre történő elnevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 432/2021. (X. 12.) határozata a (196492/2) helyrajzi számú 

közterületi ingatlan elnevezéséről  

A Képviselő-testület  

I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi 

ingatlan Szőlődomb dűlő közterület névre történő elnevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 433/2021. (X. 12.) határozata a (196397/8), (196395/4), 

(196369/3) és (196493/8) helyrajzi számú közterületi ingatlanok 

elnevezéséről  

A Képviselő-testület  
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I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196397/8), (196395/4), (196369/3) 

és (196493/8) hrsz-ú közterületi ingatlanok Weiss Márton utca közterület névre 

történő elnevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 434/2021. (X. 12.) határozata a (186790/4), (186794/3), 

(186795/3) és (186796/3) helyrajzi számú közterületi ingatlanok 

elnevezéséről  

A Képviselő-testület  

I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (186790/4), (186794/3), (186795/3) 

és (186796/3) hrsz-ú közterületi ingatlanok Bajtai István utca közterület névre 

történő elnevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 435/2021. (X. 12.) határozata a (188010/2) helyrajzi számú 

közterületi ingatlan elnevezéséről  

A Képviselő-testület  

I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (188010/2) hrsz-ú közterületi 

ingatlant Bodzavirág utca közterület névre történő elnevezését. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi 

közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében 

továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér 

arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlése elé. 

Határidő: 2021. október 31.  

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

testületének 436/2021. (X. 12.) határozata testvérvárosi kapcsolat 

létesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. Sędziszów Małopolski lengyel várossal testvérvárosi kapcsolatot létesít.  
II. felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. október 23. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 437/2021. (X. 12.) határozata a 2022. évi költségvetés terhére 

előzetes kötelezettségvállalással kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem vállal kötelezettséget az alábbi 

táblázatban felsorolt és az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2022. évi – a Táncsics Mihály Művelődési Ház vonatkozásában a 2022., 2023. és 

2024. évi - költségvetése terhére: 

árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 

500.000, -Ft + ÁFA 

Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 

36.000.000, -Ft + ÁFA 

Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására  

3.600.000, -Ft + ÁFA 

Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

ételhulladék ártalmatlanítás és 

cserehordók fertőtlenítése) 

7.720.000.-Ft + ÁFA 

Önkormányzat közterületein felelt 

roncs és üzemképtelen gépjárművek 

elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-

védelmi feladatainak megszervezésére, 

ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

Önkormányzat részére jogi tanácsadás 12.000.000.-Ft +ÁFA 

a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

28.600.000, -Ft + ÁFA 

Önkormányzat rendezvényein virág- és 

virágdekoráció biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 



9 
 

Önkormányzat rendezvényein a 

technikai eszközeinek biztosítására 

50.000.000, -Ft + ÁFA 

Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére Molnár utca 118/a-118/b. szám 

alatti telephelyéhez, a Tündérkert 

szabadidős parkhoz kapcsolódó, 

valamint a saját rendezvényeinek 

személy- és vagyonvédelmi 

feladatainak ellátására 2022., 2023., 

2024.években a szerződéses időtartam 

912 nap, valamint a többlet 

szolgáltatásokra 

63.000.000, -Ft + ÁFA 

„ 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 438/2021. (X. 12.) határozata a 2022. évi költségvetés terhére 

előzetes kötelezettségvállalásról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és az Önkormányzat, valamint 

a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

1. az értékbecslés- és igazságügyi 

szakvélemények készítésére, 

14.990.000, -Ft + ÁFA 

2. a földmérési munkák igénybevételére 12.000.000, -Ft + ÁFA 

3. XXIII kerületben a szabályozási 

tervek végrehajtását érintő kisajátítások 

és telekalakítások érdekében jogi 

tevékenység ellátására 

7.200.000, -Ft + ÁFA 

4. árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 

500.000, -Ft + ÁFA 

5. Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 

36.000.000, -Ft + ÁFA 

6. Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására  

3.600.000, -Ft + ÁFA 

7. Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges irodaszer, nyomtatvány 

árubeszerzésére 

7.000.000, -Ft + ÁFA 

8. az esetileg felmerülő mérnök 

feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

9. a hivatal épületeinek takarítására 14.900.000, -Ft + ÁFA 
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10. Polgármesteri Hivatal épületeibe a 

tisztító- és tisztálkodószerek 

biztosítására 

6.000.000, -Ft + ÁFA 

11. fertőtlenítési gyorsszolgálati 

feladatok ellátására 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

12. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

gyorsszolgálati munkák ellátására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

13. Önkormányzati épületek 

gyorsszolgálati munkáinak ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

14. Önkormányzati intézményeket és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

1.920.000, -Ft + ÁFA 

15. Polgármesteri Hivatal épületeit és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

960.000.-Ft + ÁFA 

16. Önkormányzat intézményei riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

17. Polgármesteri Hivatal riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 

18. Önkormányzat intézményi 

épületekben a liftek folyamatos 

működtetésére, karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 

19. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

tűzoltó készülék, fali tűzcsap 

ellenőrzési, karbantartási feladataira 

700.000, - + ÁFA 

20. Önkormányzat épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

2.400.000, - + ÁFA 

21. a földgázüzemű kazánok és 

kapcsolódó berendezések 

karbantartására 

7.200.000, -Ft + ÁFA 

22. energetikai monitoring 

szolgáltatásra 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

23. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó 

műtárgyak fenntartására és 

karbantartására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

24. földutak, a hozzájuk tartozó 

vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, földárok, burkolatlan 

70.000.000, -Ft + ÁFA 
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közterületek fenntartási, karbantartási, 

javítási feladatainak ellátására 

25. szilárd útburkolatok, a hozzájuk 

tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, gyalogjárdák fenntartási, 

kátyúzási, javítási feladatainak 

ellátására 

80.000.000, -Ft + ÁFA 

26. az intézményi játszóeszközök 

rendszeres karbantartásra 

8.500.000, -Ft + ÁFA 

27. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

12.000.000, -Ft + ÁFA 

28.  az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

29. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

30. az oktatási intézmények tejes 

kiflivel történő ellátására 

5.000.000.-Ft + 18% ÁFA, 

mindösszesen 5.900.000.- Ft 

31. a kártevőmentesítés elvégzésére 5.000.000, -Ft + ÁFA 

32. Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

ételhulladék ártalmatlanítás és 

cserehordók fertőtlenítése) 

7.720.000.-Ft + ÁFA 

33.  a térfigyelő rendszer 

karbantartására 

9.000.000.-Ft + ÁFA 

34. Önkormányzat közterületein felelt 

roncs és üzemképtelen gépjárművek 

elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

35. a rendészeti feladatot ellátó 

munkavállalók részére önvédelmi-, 

taktikai képzésére 

480.000.-Ft + ÁFA 

36. a rendezvényekkel kapcsolatos 

őrzés-védelmi feladatainak 

megszervezésére, ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

37. Polgármesteri Hivatal rendészeti 

dolgozói részére az egyenruha 

beszerzésére 

4.000.000.-Ft + ÁFA 

38. Önkormányzat részére jogi 

tanácsadás 

12.000.000.-Ft +ÁFA 
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39. a helyi audiovizuális 

médiaszolgáltatás nyújtásához, műsor 

készítéshez használatos eszközök 

bérlésére 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

40.. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

28.600.000, -Ft + ÁFA 

41. Önkormányzat rendezvényein 

virág- és virágdekoráció biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

42. Önkormányzat rendezvényein a 

technikai eszközeinek biztosítására 

50.000.000, -Ft + ÁFA 

43. Hivatal épületeinek vezetékes és 

mobiltelefon szolgáltatásaira 

megkötendő szerződés díjára 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

44. Hivatal épületeinek internet 

szolgáltatására megkötendő szerződés 

díjára 

3.000.000, -Ft + ÁFA 

45. Polgármesteri Hivatalban 

működtetett szoftverek karbantartására 

és működtetésére 

41.000.000, -Ft + ÁFA 

46.  Polgármesteri Hivatalban 

számitástechnikai szolgáltatás díjára 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

II. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

1. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a jogi tanácsadási 

1.524.000, -Ft + ÁFA 

2. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére ebéd 

házhozszállítás 

4.080.000, -Ft + ÁFA 

3. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a Gondozóházban 

háziorvosi feladatok ellátásának 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

4. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére bölcsődei 

csecsemő és gyermek szakorvosi 

feladatok ellátásának 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

III. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2022. évi 

továbbá a Molnár utca 118/a-118/b. szám alatti telephelyéhez, a Tündérkert 

szabadidős parkhoz kapcsolódó, valamint a saját rendezvényeinek személy- és 
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vagyonvédelmi feladatainak ellátására vonatkozó kötelezettségvállalással 

kapcsolatban az Önkormányzat 2022., 2023. és 2024. évi költségvetései terhére. 

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére a jogi tanácsadási 

3.000.000, -Ft + ÁFA 

2. Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére Molnár utca 118/a-118/b. szám 

alatti telephelyéhez, a Tündérkert 

szabadidős parkhoz kapcsolódó, 

valamint a saját rendezvényeinek 

személy- és vagyonvédelmi 

feladatainak ellátására 2022., 2023., 

2024.években a szerződéses időtartam 

912 nap, valamint a többlet 

szolgáltatásokra 

63.000.000, -Ft + ÁFA 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2022. évi, valamint a Molnár utca 118/a-118/b. szám alatti 

telephelyéhez, a Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó, valamint a saját 

rendezvényeinek személy- és vagyonvédelmi feladatainak ellátására vonatkozó 

kötelezettségvállalással kapcsolatban az Önkormányzat 2022., 2023. és 2024. évi 

költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2022, 2023, 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetek elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 439/2021. (X. 12.) határozata 184877 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt 

található ingatlan értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 50. sz. 

alatti ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészíttetésére, amelynek ismeretében 

visszatér az értékesítés összegének, illetve a kiürítés költségei beszámításának 

meghatározására. 

Határidő: 2022. február 1.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 440/2021. (X. 12.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2020/2021. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 441/2021. (X. 12.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 

2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 442/2021. (X. 12.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének az intézmény 2020/2021. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2020/2021. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 443/2021. (X. 12.) határozata a 185003 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt 

található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére 

kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / 

Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található 

ingatlanok értékesítésére a 392/2020. (VIII. 11.) határozat alapján 2021. július 16. 

napján meghirdetett nyílt pályázati eljárást Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) 



15 
 

rendelete 3. melléklet I. 28.1 a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás során egyetlen érvényes ajánlat sem 

került benyújtásra. 

II. felkéri a Polgármestert az ingatlan hasznosítására vonatkozóan új előterjesztés 

készítésére a Képviselő-testület részére. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 444/2021. (X. 12.) határozata a 184079/12 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd u. 82. / Vágóhíd utca 84. / 

Vágóhíd u. 86. / Vágóhíd u. 88. / Bólyai János u. 6. / Bólyai János u. 8. / Bólyai 

János köz 1. címhelyeken található ingatlan 380/5044 tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozata megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kíván élni 

elővásárlási jogával a Budapest XXIII. kerület,184079/12 helyrajzi számú, 

természetben 1237 Budapest, Vágóhíd u. 82. / Vágóhíd utca 84. / Vágóhíd u. 86. 

/ Vágóhíd u. 88. / Bólyai János u. 6. / Bólyai János u. 8. / Bólyai János köz 

1.címhelyeken található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2521 m2 területű ingatlannak a BLOOM 

Property Kft. tulajdonában álló 380/5044 tulajdoni hányadára vonatkozóan. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt a döntésről. 

Határidő:2021. november 10. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 445/2021. (X. 12.) határozata Budapest Főváros Önkormányzata 

által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel 

kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 

bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel 

kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási 

határidejének második francia bekezdésében szereplő „2021. októberi” 

szövegrészt „2021. novemberi” szövegrészre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

testületének 446/2021. (X. 12.) határozata a 4.számú felnőtt fogorvosi praxis 

pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 4. számú felnőtt fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott 

döntésről szóló 373/2021. (IX. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi.  
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II. a Soroksári 4. számú felnőtt fogorvosi praxist működtető KÜLLEI és Társa 

Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság (képviselője: Dr. Küllei Kamilla Stefánia, 

székhely: 1204 Budapest, Előd u. 84/A E. ép. B. lház. fszt. 7.,adószám: 28883007-

1-43, cégjegyzékszám: 01-06-519191) röntgengépének beüzemelési és 

engedélyeztetési költségeihez – külön erre vonatkozó támogatási szerződés 

szerint – 1.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a KÜLLEI 

és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társaság részére, amely összeg fedezetét az 

Önkormányzat költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére 

biztosítja. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet, és kösse 

meg a II. pontban foglalt döntésnek, valamint a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő támogatási szerződést. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 447/2021. (X. 12.) 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 180/2021. (IV.13.) 

határozata módosításáról 

 A Képviselő-testület úgy dönt, 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 180/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási 

határidejét 2022. február 28. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 448/2021. (X. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről 

szóló 298/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

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

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

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 298/2021. 

(VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 449/2021. (X. 12.) határozata a 186342 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-
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nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának 

értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186342 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 

alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos 

döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 450/2021. (X. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 195596/2, 

185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  

helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában 

található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként 

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

módosításáról 

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

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

185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról 

264/2021. (VI.08.) határozata I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a 

Budapest XXIII. ker.  

- 195519/5 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában 

található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – 

Tompaház utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában 

található, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában 

található, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában 

található, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
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ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú 

szabályozási tervlapon közterületként (közút) szereplő ingatlanrészek 

kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 195519/8, 

195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

„999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 451/2021. (X. 12.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

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

határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével 

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

határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 

2021. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 452/2021. (X. 12.) határozata Soroksár közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 

98/2021. (III. 16.) határozat módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének Soroksár közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 98/2021. 

(III. 16.) határozat végrehajtási határidejét 2021. november 9. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 453/2021. (X. 12.) Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, 

valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználata 

tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) határozata módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) határozat 

IV. pontjának a végrehajtási határidejét 2021. november 09. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 454/2021. (X. 12.) határozata a kerületi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 

2021. évi beszámolót elfogadja. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés összeállításánál vegye 

figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2022. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 455/2021. (X. 12.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési 

célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 443/2020.(X.13.) 

határozatát, egyúttal a kerületi fejlesztési célkitűzéseket az alábbiak szerint 

határozza meg: 
1. Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) tervezett ütemezésének javaslata 
▪ Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák      2021-2022 

▪ Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)  (ITS 2.10) 2021-2022 

▪ Apostolhegyi utcák          2021-2022 

▪ Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k)    (ITS 1.2) 2021-2022 

▪ Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások    (ITS 2.1) 2021-2022 

▪ Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig    (ITS 1.1) 2021-2022 

▪ Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése    (ITS 3.1) 2021-2022 

▪ Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások    2021-2022 

▪ Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) II. rendű főútként   2021-2023 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 1.3) 2022-2023 

▪ Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez      2021-2023 

▪ Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)   2023 után 

▪ Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak    (ITS 2.1) 2023 után 

 

2. Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Molnár-sziget belterületi részének csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv2021-2022 

▪ Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal    (ITS 6.1) 2022-2023 

▪ Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása  (ITS 4.7 és 6.2) 2022-2023 

▪ Apostolhegy területén szilárd burkolat kiépítése     2022-2023 

▪ Molnár-sziget Meder utcai híd újjáépítése      2022-2023 

▪ Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre     (ITS 2.12 és 6.5) 2022 után 

▪ Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 1.5) 2022 után 

▪ Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt) (ITS 1.5 )2022 után 

▪ Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között   (ITS 3.6 és 6.7) 2022 után 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a     2022 után 

Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)   

▪ Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között (ITS 6.3) 2027-ig 

▪ Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése   (ITS 1.19 és 6.4) távlati terv 

▪ Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között  (ITS 2.13 és 6.6) távlati terv 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése  (ITS 6.8)  távlati terv 

a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között 

 

3. ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Kerületi rendőrkapitányság létesítése    (ITS 1.23) 2021-2022 

▪ Új szakorvosi rendelő (185611/2 hrsz.) építése     2022-2023 

Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán    2022-2023 

Új Polgármesteri Hivatal + Kormányablak építése   (ITS 1.21) 
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▪ Üres épület hasznosítása (Dracula ház)    (ITS 3.3) 2022-2023 

Közösségi ház kialakítása Újtelepen     (ITS 3.2) 

▪ Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)     2022-2023 

▪ Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 2022-2023 

▪ Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése      2022-2024 

▪ Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.) 2022-2024 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése   (ITS 1.14) 2022-2025 

▪ Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése     (ITS 4.1) 2022-2025 

▪ Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén   (ITS 1.15) távlati terv 

▪ Szakorvosi rendelőintézet felújítása 1239 Bp. Táncsics Mihály u. 104. (ITS 1.13) távlati terv 

4. ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen   (ITS 4.5) 2021-2022 

▪ Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 3.4) 2021-2022 

▪ Apostolhegy szennyvízcsatorna építés      2021-2022 

▪ Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése   (ITS 3.5) 2021-2022 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (már aszfaltozott utcák Orbánhegyen) (ITS 4.6) 2022-2023 

▪ A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése    (ITS 2.8) 2021-2022 

▪ Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között (ITS 1.9) 2021-2022 

▪ Felső Duna sor menti teleksor beépítése    (ITS 1.7) 2021-2022 

▪ Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 2.13) 2021-2022 

▪ Molnár szigeti parti sétány kialakítása     (ITS 2.10) 2022-2023 

▪ Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése   (ITS 2.4) távlati terv 

▪ Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett  (ITS 2.5) távlati terv 

▪ Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között (ITS 2.6) távlati terv 

▪ Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)   (ITS 2.7) távlati terv 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Varga-telep, Rézöntő utca)   távlati terv 

▪ A volt Ápoló otthon területének fejlesztése     (ITS 2.17) távlati terv 

▪ Déli temető környékének rendezése     (ITS 4.9) távlati terv 

▪ A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása    (ITS 2.14) távlati terv 

▪ Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat  (ITS 1.6) távlati terv 

▪ A déli szigetcsúcs fejlesztése      (ITS 2.9) távlati terv 

▪ IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 2.11) távlati terv 

▪ A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)   távlati terv 

▪ A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése   (ITS 2.15) távlati terv 

▪ A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak   (ITS 2.1) távlati terv 

 

5. Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének javaslata: 
▪ Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése  (ITS 7.4) 2021-2022 

▪ Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése     (ITS 7.3) 2021-2022 

▪ A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6) folyamatban 

     A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos  (ITS 7.6) folyamatban 

karban tartása és megújítása       

▪ Új játszóterek létesítése         folyamatban 

▪ Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés 

 folyamatban 

▪ Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 4.2 és 7.1) távlati terv 

▪ Gyáli-patak völgyének rehabilitációja    (ITS 7.2) távlati terv 

 

6. ITS magán beruházással kapcsolatos projektek várható ütemezésének javaslata: 
▪ Virágvölgy lakópark fejlesztés       folyamatban 

▪ A Hősök tere térfalainak fejlesztése      (ITS 1.22) 2021-től 

▪ Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 1.24) nem ismert 

▪ Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén   (ITS 4.3) nem ismert 
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▪ Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.1) nem ismert 

▪ M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.2) nem ismert 

▪ Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése  (ITS 8.3) távlati terv 

▪ Monsanto telephelyfejlesztés     (ITS 8.5) nem ismert 

▪ Trilak telephelyfejlesztés      (ITS 8.6) nem ismert 

▪ M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4) távlati terv 

▪ Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás   távlati terv 

▪ Üzletház létesítése a Grassalkovich úton    (ITS 1.20) nem ismert 

 

7. ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztéséhez 

szükséges tervezett beavatkozások ütemezésének javaslata: 
▪ Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18)2021-2022 

▪ Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)   (ITS 1.1 és 1.2) 2021-2022 

▪ Közterület fejlesztés a Hősök terén      (ITS 1.9) 2021-2022 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.) 2021-2022 

▪ Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés     (ITS 1.16) 2021-2025 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés (ITS 1.14)  2021-2025 

▪ H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése     (ITS 1.17) 2026 után 

▪ Zajvédelem biztosítása        2021-2025 

▪ P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése   (ITS 1.16) 2025 után 

▪ A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása   2020-2024 

▪ Soroksári elkerülő út előkészítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között   (ITS 6.3) 2025 után 

▪ Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén    2025 után 

▪ Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében  2025 után 

A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve 

a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt 

számára. 

III.  felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – 

az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a 

megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó fedezet biztosításáról. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 456/2021. (X. 12.) határozata a Budapest XXIII. ker. helyrajzi 

számú ingatlan nem Önkormányzati tulajdonban lévő mindösszesen 

5872/11046 tulajdoni hányadának megvásárlásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Önkormányzat) és magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában álló helyrajzi 

számú ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése érdekében az 

Önkormányzat meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlannak a nem az Önkormányzat tulajdonában álló, mindösszesen 

5872/11046 tulajdoni hányadát, értékbecslés alapján számított mindösszesen 

29.484.925,-Ft azaz huszonkilencmillió-négyszáznyolcvannégyezer-

kilencszázhuszonöt forint ellenében. Ennek érdekében  
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a) vételi ajánlatot tesz K. E. M. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 285/11046 tulajdoni hányadára 1.431.063,-Ft azaz 

egymillió-négyszázharmincegyezer-hatvanhárom forint ellenében; 

b) vételi ajánlatot tesz K. Z. P. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 285/11046 tulajdoni hányadára 1.431.063,-Ft azaz 

egymillió-négyszázharmincegyezer-hatvanhárom forint ellenében; 

c) vételi ajánlatot tesz N. Z. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 285/11046 + 285/11046, mindösszesen 570/11046 

tulajdoni hányadára 2.862.127,-Ft azaz kettőmillió-nyolcszázhatvankettőezer-

egyszázhuszonhét forint ellenében; 

d) vételi ajánlatot tesz W. I. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 285/11046 tulajdoni hányadára 1.431.063,-Ft azaz 

egymillió-négyszázharmincegyezer-hatvanhárom forint ellenében; 

e) vételi ajánlatot tesz W. J. Á. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 285/11046 tulajdoni hányadára 1.431.063,-Ft azaz 

egymillió-négyszázharmincegyezer-hatvanhárom forint ellenében; 

f) vételi ajánlatot tesz V. T. F. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 627/11046 tulajdoni hányadára 3.148.339,-Ft azaz 

hárommillió-egyszáznegyvennyolcezer-háromszázharminckilenc forint 

ellenében; 

g) vételi ajánlatot tesz V. J. V. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, V. J. L. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 

627/11046 tulajdoni hányadára a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve 

mindösszesen 2.518.671,-Ft azaz kettőmillió-ötszáztizennyolcezer-

hatszázhetvenegy forint ellenében; 

h) megváltási ajánlatot tesz V. J. L. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi 

számú ingatlanban V. J. V. 627/11046 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó 

haszonélvezeti jogára 629.668,-Ft azaz hatszázhuszonkilencezer-

hatszázhatvannyolc forint ellenében; 

i) vételi ajánlatot tesz S. M. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, V. Z. E. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 

275/11046 tulajdoni hányadára a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve 

mindösszesen 1.104.681,-Ft azaz egymillió-egyszáznégyezer-

hatszáznyolcvanegy forint ellenében; 

j) megváltási ajánlatot tesz V. Z. E. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi 

számú ingatlanban S. M. 275/11046 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó 

haszonélvezeti jogára 276.170,-Ft azaz kettőszázhetvenhatezer-egyszázhetven 

forint ellenében; 

k) vételi ajánlatot tesz V. Zs. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, V. Z. E. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 

275/11046 tulajdoni hányadára a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve 

mindösszesen 1.104.681,-Ft azaz egymillió-egyszáznégyezer-

hatszáznyolcvanegy forint ellenében; 
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l) megváltási ajánlatot tesz V. Z. E. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi 

számú ingatlanban V. Z. 275/11046 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó 

haszonélvezeti jogára 276.170,-Ft azaz kettőszázhetvenhatezer-egyszázhetven 

forint ellenében; 

m) vételi ajánlatot tesz T. J. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, L. A. holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 

570/11046 + 1218/11046 + 570/11046, mindösszesen 2358/11046 tulajdoni 

hányadára a haszonélvezeti jog értékét is figyelembe véve mindösszesen 

8.288.116,-Ft azaz nyolcmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-egyszáztizenhat 

forint ellenében; 

n) megváltási ajánlatot tesz L. A. részére a Budapest XXIII. ker. helyrajzi számú 

ingatlanban T. J. 570/11046 + 1218/11046 + 570/11046, mindösszesen 

2358/11046 tulajdoni hányadán fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára 

3.552.050,-Ft azaz hárommillió-ötszázötvenkettőezer-ötven forint ellenében; 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek döntésről történő értesítésére, a vételi 

ajánlatok megtételére, majd a tulajdonosok által elfogadott vételi ajánlatokkal és 

haszonélvezők által elfogadott megváltási ajánlatokkal érintett tulajdoni 

hányadok tekintetében az I. pontban foglaltaknak és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására. A holtig tartó haszonélvezeti joggal 

terhelt tulajdoni hányadokra tett vételi ajánlatok, illetve a haszonélvezőknek tett 

megváltási ajánlatok csak abban az esetben tekinthetők elfogadottnak, 

amennyiben a szóban forgó tulajdoni hányad tulajdonosa és az ugyanezen 

tulajdoni hányadot terhelő haszonélvezeti jog jogosultja egyaránt elfogadták a 

feléjük tett vételi, illetve megváltási ajánlatot. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 457/2021. (X. 12.) határozata az „Év Szociális Dolgozója” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2021. évben az „Év Szociális Dolgozója” címet adományoz 

- Név és  

- Név,  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye dolgozói részére. 

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben az aktuális járványügyi 

helyzet nem teszi lehetővé 2021. évben a Szociális Munka Napja alkalmából 

szervezett önkormányzati rendezvény megtartását, határozza meg az elismerő címek 

átadásának idejét, helyét és módját. 

Határidő: 2021. október 31. 

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

testületének 458/2021. (X. 12.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy    

I. 2021. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói közül, a „Kerület Hűséges 

Dolgozója” címre, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

Név jogosult.  

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben az aktuális járványügyi 

helyzet nem teszi lehetővé 2021. évben a Szociális Munka Napja alkalmából 

szervezett önkormányzati rendezvény megtartását, határozza meg az elismerő 

címek átadásának idejét, helyét és módját. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 459/2021. (X. 12.) határozata G. M. 1238 Budapest (Lakcím) 

szám alatti lakos temetési települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmére hozott döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) 

önkormányzati rendelete 44. § (5) bekezdés c) pontjának rendelkezésére 

figyelemmel, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott 

döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta és 

mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. G. M. (születési név, hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, (Lakcím) szám alatti 

lakos temetési települési támogatás  megállapítása iránti kérelemre hozott döntés 

elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helybenhagyja, mivel a 

temetés ára (394.142 Ft) meghaladja a Budapesti Temetkezési Intézet által adott 

évre kiadott érvényes közszolgáltatási árak 150 %-át, a 311.335 Ft-ot (urnás 

temetés esetén alkalmazandó összeghatár). 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

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

testületének 460/2021. (X. 12.) határozata a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület a 359/2020.(VIII.11.) határozattal módosított 4/2020. (I. 

09). határozatának I. c) pontjával a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának 

megválasztott Koncz Róbertet visszahívja, helyébe a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjává Weiland Annamáriát választja meg, ezáltal a 

359/2020.(VIII.11.) határozattal módosított 4/2020. (I.09.) határozatának I. c) 

pontja az alábbiak szerint módosul:  

I. …[A Pénzügyi Bizottság] 

…   

c) külsős bizottsági tagjainak 
Márk Istvánt, 
Weiland Annamáriát és 

Vérten Lászlót  

      [megválasztja.]"  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 461/2021. (X. 12.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem 

képviselő tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület a 320/2020.(VII.14.) határozattal módosított 8/2020. 

(I.09). határozatának c) pontjával a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Dániel Andrást visszahívja, helyébe a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság nem képviselő tagjává Ternai Lászlónét választja meg, ezáltal a 

320/2020.(VII.14.) határozattal módosított 8/2020. (I.09.) határozatának I. c) 

pontja az alábbiak szerint módosul:  

[A Jogi és Ügyrendi Bizottság]   

c) külsős bizottsági tagjainak  

Ternai Lászlónét, 

Tamási Benjámint és 

Thomann Gábort megválasztja."  

 

 

 


