
A 2022. május 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 160/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető 

igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására” című 

napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 161/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 25. 

napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott 

célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló 

elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására” című napirendi pontot közvetlenül a „Polgármesteri 

tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről” c. napirendi pontot 

követő napirendi pontként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 162/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a XX. kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről” című 

napirendi pontot 9.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a nemzetiségi 

önkormányzatok 2021. évi költségvetésének teljesítéséről” című napirendi pontot 

9.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 26. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Soroksári 

Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 

2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről. Javaslat a Számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

adózott eredmény jóváhagyására” című napirendi pontot 10.00 órai kezdettel 
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- a Meghívóban 27. napirendi pontként szereplő Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás 

felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 

alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyására” című napirendi pontot 10.15 órai kezdettel 

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő Beszámoló a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás 

felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 

alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyására” című napirendi pontot 10.30 órai kezdettel  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a közalapítványok 

működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” című napirendi 

pontot 10.45 órai kezdettel 
tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 163/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 16. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/7 hrsz. 

alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca – Ciklámen út – Bíbic 

köz által határolt területen található ingatlan beépítésével összefüggő építési 

szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési 

döntés meghozatalára” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 164/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 30. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás megindítására az 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében” c. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 165/2022. (V. 12.) határozata a 2022. május 12-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  
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a 2022. május 12-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására 

és Alapító Okiratának módosítására (sürgősségi indítvány) 

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

3.) Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de 

minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről 

és vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására 

4.) Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

7.) Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről  

8.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésének 

teljesítéséről  

9.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 

2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény 

jóváhagyására  

10.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves 

beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására  
11.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására 

12.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) 

önkormányzati rendelete módosítására 
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13.) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

14.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására 

15.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására 

16.) Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére 

17.) Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben 

18.) Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 

19.) Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található 

ingatlan 2000 m2 területe kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

20.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1–2. és 90-

92.) 

21.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére 

(erdőterületek változása miatt az FRSZ-TSZT összhang megteremtése okán, a 

Vecsés út hiányzó szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb 

szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán) 

22.) Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására 

Semmelweis nap alkalmából 

23.) Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

25.) Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási 

szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról  

26.) Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott 

általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos 

népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól 

27.) Tájékoztató a szociális helyzetről 

28.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására az Önkormányzat tulajdonában 

álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (zárt ülés) 

29.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (zárt ülés)  

30.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági 

melléklet elfogadására  

31.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról. 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet 

jóváhagyására  
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32.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 166/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatója munkajogviszonyának határozott idő letelte előtti 

megszüntetéséhez való hozzájárulásáról   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. hozzájárul Dragoner Attila határozott idejű munkajogviszonyának a határozott 

idő lejárta előtti, az ügyvezető által kérelmezett időpontban, 2022. május 31. 

napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 167/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. 

ügyvezető igazgatójának megválasztásáról    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére 

2022. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időre Szűcs 

Mihály Pált (anyja születési neve, lakcím: 1089 Budapest)  választja meg. A 

megválasztott ügyvezető részére 2022. június 01. napjától személyi juttatásként az 

alábbi összeget állapítja meg:   

Munkabér: br. 550.000.- Ft/hó  

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírása: 2022. június 01.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 168/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító 

Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

1. az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11. Az ügyvezető  

A társaság ügyvezetője:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Születési hely és idő: 

Anyja születési neve:  

Lakcím: 1089 Budapest  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre,  
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A megbízatás kezdő időpontja: 2022. június 01.  

A megbízatás lejárta: 2027. május 31.”   

az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„13. Cégjegyzés  

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:  

Név: Szűcs Mihály Pál 

Név: ..........................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:  

Név: 

................................................................................................................................ 

és  

Név: 

................................................................................................................................. 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.  

Név: 

............................................................................................................................. és  

Név: 

................................................................................................................................ 

együttesen jogosultak cégjegyzésre.”  

II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak az 

1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.   

III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 169/2022. (V. 12.) a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott 

támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámoló, továbbá a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de 

minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről 

és vagyonkezeléséről készített beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót. 

II. a Soroksár Sport Club Kft. 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

208.704.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 

208.704.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. döntéséről értesíti a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 170/2022. (V. 12.) határozata a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült 

beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót 

elfogadja, 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság részére történő megküldéséről.  

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 171/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

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

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 172/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 173/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 174/2022. (V. 12.) a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott 

célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai 

tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámoló, továbbá a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. elfogadja a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről készített beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót. 

II. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött 68.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 68.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 175/2022. (V. 12.) határozata a Galéria `13 Soroksár Kulturális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások 

felhasználásáról, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek 

jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 

2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót 

és közhasznúsági mellékletet. 

II. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött 159  ezer Ft adózott eredményt 

jóváhagyja. Az adózott eredményből 159  ezer Ft - ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

értesíti döntéséről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 176/2022 (V. 12.) határozata az önkormányzat 2021. évi 

költségvetési maradványának elfogadásáról: 

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021 évi költségvetési 

maradványát 6.903.392.491.- Ft összeggel hagyja jóvá.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 177/2022. (V.12.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 178/2022. (V.12.) határozata Orbán Gyöngyi képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 179/2022. (V.12.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból 

való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 180/2022. (V.12.) határozata Sebők Máté Zoltán képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a 

szavazásból – érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 181/2022. (V. 12.) határozata az önkormányzati alapítványok 

támogatási keretösszegének megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyéb működési célú kiadások – 

Önkormányzati Alapítványok támogatása soron jelenleg szereplő 10.000.000,- Ft 

összeget, figyelemmel az önkormányzati közalapítványok indokolt írásbeli 

kérelmeiben foglaltakra: 15.000.000,- Ft összegre megemeli a költségvetés 

Céltartalék – Egyéb tartalék sor terhére, egyidejűleg kéri a Polgármestert, hogy a 

következő költségvetési rendelet módosításkor ezt az átvezetést is vegye 

figyelembe és a költségvetésbe építse be. 

Határidő: a költségvetési rendelet sorom következő módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 182/2022. (V. 12.) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a 

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 10.000.000,- Ft 

összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének - a Céltartalék – 

Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok támogatása 

sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 183/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány 

Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Klébl 

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 

2.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének – a 

Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt - Önkormányzati Alapítványok 

támogatása sora terhére.  

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 184/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok 

ellátására 3.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének – a Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére megemelt -  

Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a 

megállapodás szükség szerinti, az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő 

módosítására, a támogatási összeg kivételével.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 185/2022. (V. 12.) határozata az intézményi dolgozók 

jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben két alkalommal nettó 75.000-75.000 Ft/fő, éves szinten összesen 

nettó 150.000,- Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat biztosít az önkormányzat 

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon dolgozók részére, 

akik jogviszonyban állnak, nem állnak felmondás alatt és a próbaidejüket már 

letöltötték. A jutalom fedezete az intézmények saját költségvetési kerete, szükség 

esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy az Intézményvezetőket értesítse a döntéséről, 

továbbá szükség szerint gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő: az Intézményvezetők értesítésére: azonnal 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítására:  

  a 2022. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 186/2022. (V. 12.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső 

Ellenőrzési Egysége 2021. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Egysége által elkészített 2021. évi éves ellenőrzési jelentést jelen határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 187/2022. (V. 12.) határozata a 195594 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utcában található ingatlan 2000 m2 területéhez 

kapcsolódó kitakarítási munkálatok díjköltségének elengedéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Potencsik Jánosnak 

a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „a) kert és gazdasági épület b) szántó és gazdasági 

épület” megnevezésű, mindösszesen 22.454 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadban 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 

ingatlan 2000 m2 területéhez kapcsolódó kitakarítási munkálatok 4.924.094.-Ft, 

azaz négymillió-kilencszázhuszonnégyezer-kilencvennégy forintos díjköltségének 

(a továbbiakban: Pénztartozás) elengedésére irányuló kérelmének nem ad helyt, a 

Pénztartozás megfizetését Potencsik Jánostól továbbra is követeli.  

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 188/2022. (V. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186862/3 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat 186862/3 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai 

véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja.  

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően 

gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

IV. felkéri a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú 

telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá 

azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg az állami 

főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 



13 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 189/2022. (V. 12.) határozata a Budapest XXIII. kerület Horgász 

part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó - módosításával kapcsolatban 

partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a záró szakmai vélemény megkérését az állami 

főépítésztől. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 190/2022. (V. 12.) határozata a Fővárosi Településszerkezeti 

Tervvel és a Fővárosi Rendezési Szabályzattal való összhang megteremtése, 

valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata érdekében szükséges 

feladatok végrehajtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Fővárosi Településszerkezeti Tervvel (TSZT) és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzattal (FRSZ) való összhang megteremtése érdekében,  

- a szabályozási vonalakat felülvizsgálja,  

- az övezeti határokat módosítja a Sínpár utca - Középtemető utca között a 

Tő utca vonalában található telkeknél úgy, hogy az övezeti határ a 

telekhatárra kerüljön, 

- az övezeti besorolást módosítja a Viziboglárka utca keskeny szakaszai 

esetében KÖt-XXIII-2 jelű területről KÖt-XXIII-3 jelű önálló kerékpár- 

és gyalogút területre, 

- a KÉSZ 3. számú mellékletének táblázataiban kihúzott elemeket 

felülvizsgálja és 

- a szabályozással érintett telek esetében a telekalakítások helyi szabályait 

felülvizsgálja. 

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

kidolgozását illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési 

eljárást folytassa le. 

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

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

Határidő: 2022. december 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 191/2022. (V. 12.) határozata a Vecsés út hiányzó szakasza 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatban szükséges feladatok végrehajtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási vonalának meghatározása érdekében. 

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

kidolgozását illetően, továbbá a KÉSZ módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési 

eljárást folytassa le. 

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

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

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 192/2022. (V. 12.) határozata címzetes főorvosi címet elismerő 

díszoklevél adományozásáról Semmelweis-nap alkalmából  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Semmelweis-nap alkalmából címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet 

adományoz Dr. Horváth Judit gyermek fogorvos részére, aki több mint 20 éven 

keresztül gyermek fogorvosoként Soroksáron praktizál, és megfelel a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet 11/A. §-ában foglalt jogszabályi követelményeknek. 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a díszoklevél ünnepélyes keretek 

között történő átadásáról.  

Határidő: 2022. július 1. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 193/2022. (V. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroskár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 

történő megküldéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 194/2022. (V. 12.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és a 138/2022. (III. 17.) határozatokkal 

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

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

63/2022. (I. 20.) és a 138/2022.(III.17.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 195/2022. (V. 12.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. október 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 196/2022. (V. 12.) határozata az 195325/9, 195325/11, 195325/13 

hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. 

alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 197/2022. (V. 12.) határozata a kerület parkolási helyzetének 

javításáról szóló 543/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról 

szóló 543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 198/2022. (V. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 133/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az 

Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 133/2021. 

(IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 199/2022. (V. 12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 134/2021. (IV. 13.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, természetben az 

Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 134/2021. 

(IV. 13.) határozatának 

I.) II. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az M-101395 számú 

változási vázrajzzal megegyező tartalmú kisajátítási vázrajzra vonatkozóan 

elkészített kisajátítást pótló adásvételi szerződést” 

II.) végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 200/2022. (V.12.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-101962 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) határozata hatályon kívül 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101962 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 201/2022. (V. 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 szóló 443/2021. (X. 12.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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 szóló 443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. október 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 202/2022. (V.12.) határozata az önkormányzati intézményekkel, 

illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati intézményekkel, illetve 

gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 203/2022. (V. 12.) határozata a 135 jelzésű autóbusz járattal 

kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos 

döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 204/2022. (V.12.) határozata a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló 139/2022. (III. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 139/2022. 

(III. 17.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 205/2022. (V. 12.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt 

Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási 

szerződés alapján 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális 

ellátásra a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált 

Intézményével kötött feladatellátási szerződések alapján 2021. évben biztosított 

ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 206/2022. (V. 12.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest Főváros XX. 

kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet Önkormányzatának 

Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés 

alapján 2021. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése 

céljából Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és 

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött 

háromoldalú ellátási szerződés alapján a 2021. évben biztosított ellátásokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 207/2022. (V. 12.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra az Alfa Karitatív Egyesülettel 
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kötött ellátási szerződés alapján 2021. évben biztosított szociális feladatok 

elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó, utcai szociális munka szociális ellátására az Alfa 

Karitatív Egyesülettel kötött ellátási szerződés alapján 2021. évben nyújtott 

szociális feladat elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 208/2022. (V. 12.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján 2021. 

évben biztosított ellátásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 

szociális ellátásra Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött 

feladatellátási szerződés alapján a 2021. évben nyújtott ellátásokról szóló 

tájékoztatást - mely szerint ellátási igény hiányában a szerződéses partner nem 

nyújtott szolgáltatást - elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződéses partner döntésről 

történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 209/2022. (V. 12.) határozata polgári peres eljárás megindításáról 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének 

érdekében (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást 

kezdeményez a helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca 

– Temető soron található, az ingatlan – nyilvántartás adatai szerint mindösszesen 

8.192 m2 alapterületű „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági 

épület, udvar” megnevezésű, valamint a helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület, Nyír utca – Temető sor között található, az ingatlan – nyilvántartás 

adatai szerint mindösszesen 2.077 m2 alapterületű „kivett zártkerti művelés alól 

kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű ingatlanokból által 2021. 

augusztus 20-ig rekreációs földhasználati szerződések alapján használt területek 

kiürítése és azoknak az Önkormányzat birtokába történő visszaadása  érdekében. 
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II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 210/2022. (V. 12.) határozata az „Év Pedagógusa” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben „Év Pedagógusa” címet adományoz (Név), (Név) és (Név) részére. 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 211/2022. (V. 12.) határozata a „Soroksár Gyermekeiért” 

kitüntetés adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést adományoz (Név), (Név) és 

(Név) részére. 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: 2022. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 212/2022. (V. 12.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 2022. évben „Kerület Hűséges 

Dolgozója” címet adományoz  

a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 40 év 

igazolt jogviszonya után 

H. P. G. 

P. L. 

Ü. G. 

E. M. 

K. Cs. B. részére 

b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 
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20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 30 év igazolt 

jogviszonya után 

H. L. E. 

M. P. Sz. részére 

c) 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 szerinti 20 év igazolt 

jogviszonya után 

M. J. 

W. A. 

D. A. Gy. 

P. E. 

K. B. I. 

B. T. 

N. M. 

M. N. J. 

S. K. részére 

d) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 

20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 10 év igazolt 

jogviszonya után 

B. B. 

S. Cs. 

U. S. M. 

H. J. 

J. A. 

M. A. 

M. B. Sz. 

B. V. S. 

N. G. 

P. J. 

T.-Sz. Sz. 

M. G. Á. 

Dr. T. K. Á. 

P. R. K. 

F. Z. 

H. Zs. J. részére 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2022. május 31.  

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

testületének 213/2022. (V. 12.) határozata a „Kerület Hűséges Nyugdíjas 

Pedagógusa” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címet adományoz  

a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 

Pedagógus Szolgálati Emlékéremre jogosultságra tekintettel  

E. M. 

K. G. 

H. P. G. 

B. L. M. 

S. Cs. 

V. G. N. Zs. 

P. J. részére 

b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 50 éve 

megszerzett pedagógus oklevélre tekintettel  

Sz. A. részére 

c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján, 65 éve 

megszerzett pedagógus oklevélre tekintettel  

P. I. 

P. A. részére 

II. felkéri a polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 214/2022. (V.12.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 215/2022. (V.12.) határozata Orbán Gyöngyi képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Orbán Gyöngyi képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 216/2022. (V.12.) határozata Egresi Antal képviselő szavazásból 

való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Egresi Antal képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 217/2022. (V.12.) határozata Sebők Máté Zoltán képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – 

érintettsége miatt – Sebők Máté Zoltán képviselőt. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 218/2022. (V. 12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány 

Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 219/2022. (V. 12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a 

számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2022. május 30. 

Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

Testületének 220/2022. (V.12) határozata a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással 

biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

Határidő: 2022. május   30. 

Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 221/2022.(V.12.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, 

valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján 

elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek jutatott célzott 

támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi 

szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött 108.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 108.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről. 


