
J  E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

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

2023. február 15. napján 11 óra 05 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

  Márk István nem képviselő bizottsági tag  

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

   

Távolmaradását előre jelezte: Bányai Amir Attila képviselő 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

Kisné Stark Viola osztályvezető 

Bótáné Vajai Zsuzsanna osztályvezető-helyettes 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

Szamay Andrea osztályvezető-helyettes 

Jeszenszky Rózsa civil és sport referens 

Tóth András főépítész 

 

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

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

határozatképes. Bányai Amir Attila képviselő, valamint Weiland Annamária nem képviselő bizottsági 

tag előre jelezték távolmaradásukat. 

  

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

hiányában szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok elfogadását: 

 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) 

önkormányzati rendelet módosítására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára (7.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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5. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6.  Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének megállapítására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

12. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (23.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

13. Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (24.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

14. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.  részére nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem 

elbírálására (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

15. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

16. Egyebek 

 

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

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

Bizottságának 1/2023.(II.15.) határozata a 2023. február 15-ei rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2023. február 15-ei rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) 

önkormányzati rendelet módosítására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára (7.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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5. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6.  Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének megállapítására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

12. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (23.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

13. Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (24.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

14. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.  részére nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem 

elbírálására (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

15. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

16. Egyebek 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének 

megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására (3.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 
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illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 2/2023.(II.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, 

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

rendelet módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet  

módosítására irányuló rendelet elfogadását, a rendelet-tervezet szerint. 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) önkormányzati 

rendelet módosítására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló 

rendelet-tervezetet. 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 3/2023.(II.15.) határozata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 48/2021. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet, rendelet-tervezet 

szerinti elfogadását. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak felülvizsgálatára (7.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: nem javasoljuk emelni, változtatni, ezért azt szeretnénk, ha ezt a változatot 

szavaztatná az elnök úr.  

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1. határozati javaslat „A” változatát, valamint a 2. 

határozati javaslat I., II. pontjait, melyekről külön határozatok készülnek. 
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A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

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

Bizottságának 4/2023.(II.15.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló, piaci alapon 

bérbeadott, Szent László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díja összegének 

felülvizsgálatáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2023. évben a piaci alapon 

bérbeadott, Szt. László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díját ne módosítsa. 

II.  kérje fel a Polgármestert a lakásbérlő tájékoztatására. 

 

 

2. határozati javaslat 

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

Bizottságának 5/2023.(II.15.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti 

díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2023. évben az önkormányzati 

tulajdonban álló bérlakások bérleti díját, a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét a 2023. 

évben ne módosítsa. 

II.  kérje fel a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-

tervezetet. 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 6/2023.(II.15.) határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet, rendelet-tervezet szerinti 

elfogadását. 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotására irányuló rendeletet. 

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 7/2023.(II.15.) határozata az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megalkotásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 

rendelet megalkotására irányuló rendelet elfogadását. 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Orbán Gyöngyi: ebben az esetben javasolnám, hogy döntsön a Testület. 

 

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

éljen javaslattal.  

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 8/2023.(II.15.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti 

körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával összefüggő településrendezési 

szerződés megkötésével kapcsolatban 

A Bizottság úgy dönt, nem él javaslattal a Képviselő-testület felé a „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő 

körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (13.)” című előterjesztés 

vonatkozásában. 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

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

Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének megállapítására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

pontjait.  

 

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

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

Bizottságának 9/2023.(II.15.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetője illetményének megállapításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. Dr. Csiba Gábor Tamás, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetője havi 

illetményét az alábbiak szerint állapítsa meg: alapilletménye a 2020. évi C. törvény 8. § (3) 

bekezdése, valamint az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) alapján 2023. január 1-től bruttó 2.856.068.- Ft/hó, vezetői juttatás: 

bruttó 40.000 Ft/hó. 

II. Az intézményvezető az alapilletményén és a vezetői juttatáson felül - a Kormányrendelet 24. 

§. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a következő vezetői juttatásokra jogosult  

a. SZÉP kártya juttatás, melynek mértéke:     nettó  100.000 Ft/év 

b. bankszámla költségtérítés melynek mértéke: bruttó   1.000 Ft/hó 

c. ruházati hozzájárulás, melynek mértéke:     bruttó   45.113 Ft/év 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről. 

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós: 21 db határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, melyeket egyben teszek fel 

szavazásra, de külön határozatok készülnek.  

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1-től 21-ig terjedő határozati 

javaslatokat. 

 

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

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

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

Bizottságának 10/2023.(II.15.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), 20/2021. (I. 19.), 451/2021. (X. 12.), 52/2022.(I. 20.) és 276/2022. 

(VII. 14.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott - 

20/2021. (I. 19.), továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 451/2021.(X. 12.), 52/2022. (I. 20.) és 276/2022.(VII.14.) határozataival módosított 

303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2023. december 31. napjára módosítsa. 

 

2. határozati javaslat 

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

Bizottságának 11/2023.(II.15.) határozata a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 53/2022.(I. 20.) határozattal módosított 400/2020. (IX. 29.) határozat hatályon 

kívül helyezéséről 
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 53/2022.(I.20.) határozattal módosított 400/2020. (IX. 29.) 

határozatokat helyezze hatályon kívül. 

 

3. határozati javaslat 

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

Bizottságának 12/2023.(II.15.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti 

összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési 

eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) és 316/2022. (IX. 01.) 

határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében szükséges fővárosi 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) és 

316/2022.(IX.01.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 

2023. október 31. napjára módosítsa. 

 

4. határozati javaslat 

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

Bizottságának 13/2023.(II.15.) határozata a Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatban 

szükséges feladatok végrehajtásáról szóló 191/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatban szükséges feladatok végrehajtásáról szóló 191/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási 

határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa. 

 

5. határozati javaslat 

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

Bizottságának 14/2023.(II.15.) határozata a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 

területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.), 27/2021. (I.19.) és 38/2022. (I. 20.) határozatokkal 

módosított 237/2019. (V.07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 

m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.), 27/2021. (I.19.) és 38/2022. (I. 20.) határozatokkal 

módosított 237/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára 

módosítsa. 

 

6. határozati javaslat 

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

Bizottságának 15/2023.(II.15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában álló 186753/3 helyrajzi 

számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely 

Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés 

feltételeinek megállapításáról szóló, 435/2020. (X.13.) és 39/2022. (I. 20.) határozatokkal 

módosított 88/2020. (II.11.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt található (tulajdoni lap 

szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános 

árverés feltételeinek megállapításáról szóló, 435/2020. (X.13.) és 39/2022. (I. 20.) határozatokkal 
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módosított 88/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2024. január 31. napjára 

módosítsa. 

 

7. határozati javaslat 

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

Bizottságának 16/2023.(II.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) és 133/2022. (I. 20.) 

határozataival módosított 103/2021. (III.16.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

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

vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) és 133/2022. (I. 20.) 

határozataival módosított 103/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 2024. március 31. napjára módosítsa. 

 

8. határozati javaslat 

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

Bizottságának 17/2023.(II.15.) 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 199/2022. (V. 12.) határozatával módosított 134/2021. (IV. 13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, 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, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 199/2022. (V. 12.) határozatával módosított 134/2021. (IV. 13.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítsa. 

 

9. határozati javaslat 

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

Bizottságának 18/2023.(II.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) és 135/2022. 

(III. 17.) határozataival módosított 180/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

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

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) és 135/2022. (III. 

17.) határozataival módosított 180/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. 

december 31. napjára módosítsa. 
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10. határozati javaslat 

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

Bizottságának 19/2023.(II.15.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntésről szóló 273/2022. (VII. 14.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntésről szóló 273/2022. (VII. 14.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. június 

30. napjára módosítsa. 

 

11. határozati javaslat 

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

Bizottságának 20/2023.(II.15.) határozata a 0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak 

utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 364/2022. (XI. 17.) határozatával módosított 

357/2022. (X. 13.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 0196245 helyrajzi számú, természetben a 

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 364/2022. (XI. 17.) határozatával 

módosított 357/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. április 30. napjára 

módosítsa. 

 

12. határozati javaslat 

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

Bizottságának 21/2023.(II.15.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan nem Önkormányzati 

tulajdonban lévő mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadára új vételi és megváltási ajánlatok 

megételéről és eladási ajánlat elfogadásáról szóló 403/2022. (XI. 17.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan nem Önkormányzati 

tulajdonban lévő mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadára új vételi és megváltási ajánlatok 

megételéről és eladási ajánlat elfogadásáról szóló 403/2022. (XI. 17.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. április 30. napjára módosítsa. 

 

13. határozati javaslat 

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

Bizottságának 22/2023.(II.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 0195835/3, 

0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 0196348/27, 0196352 és 0196369/37 helyrajzi számú 

ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről szóló 427/2022. (XII. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 

0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 0196348/27, 0196352 és 0196369/37 

helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről szóló 427/2022. (XII. 08.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára módosítsa. 

 

14. határozati javaslat 

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

Bizottságának 23/2023.(II.15.) határozata a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló 404/2022. (XI. 17.) határozatának módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 404/2022. (XI. 17.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak 

szerint módosítsa: 
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I. A Határozat egészüljön ki a következő III. ponttal: 

„III. felkéri a Polgármestert, hogy a vételi illetve megváltási ajánlatok bármely tulajdonos illetve 

jogosult általi el nem fogadása, vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezze a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad tekintetében, 

gondoskodjon a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a kisajátításhoz szükséges pénzügyi fedezet 

rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

bírósági eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, 

meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási 

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat 

érdekeit nem sérti. A kisajátításhoz szükséges összeget a 2023. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

15. határozati javaslat 

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

Bizottságának 24/2023.(II.15.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

141/2022.(III.17.) határozattal módosított 90/2022.(II. 17.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

141/2022.(III.17.) határozattal módosított 90/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2023. 

június 30. napjára módosítsa. 

 

16. határozati javaslat 

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

Bizottságának 25/2023.(II.15.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 58/2022. (I. 

20.) határozata a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. (VII. 06.) 

határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatának hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 

a 58/2022. (I. 20.) - 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. (VII.06.) 

határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

17. határozati javaslat 

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

Bizottságának 26/2023.(II.15.) határozata a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti 

ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 196/2022. (V. 12.) határozattal módosított 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. 

alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 196/2022.(V.12.) határozattal módosított 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2023. október 31. napjára módosítsa. 

 

18. határozati javaslat 

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

Bizottságának 27/2023.(II.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 195325/11, 

195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca mellett található ingatlanokra 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 86/2022. (II. 17.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca mellett található 

ingatlanokra vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

86/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2023. október 31. napjára módosítsa. 
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19. határozati javaslat 

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

Bizottságának 28/2023.(II.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 

331/2020. (VII.14.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 

331/2020.(VII.14.) határozat IV. pontja helyébe az alábbi IV. pont lépjen: 

„IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, valamint a mindenkori ifjúsági 

tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján kerülnek kiválasztásra, a mellékelt 

pályázati kiírás alapján. Az SFF tagjának mandátuma az önkormányzati ciklus végéig szól, abban az 

esetben is, ha a 30. életévét a ciklus közben betölti.” 

 

20. határozati javaslat 

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

Bizottságának 29/2023.(II.15.) határozata a Soroksári Német Zenei Egyesület 2023. évi 

támogatásáról szóló 398/2022.(XI. 17.) határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Soroksári Német Zenei Egyesület 2023. évi 

támogatásáról szóló 398/2022.(XI.17.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi I. pont lépjen: 

„I. 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet 200.000, - Ft-tal támogatja, melyet az egyesület 

a következő célokra használhat fel: működési költségekre és kulturális programok (koncertek) 

szervezésére. A támogatás forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora.” 

 

21. határozati javaslat 

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

Bizottságának 30/2023.(II.15.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti 

körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

56/2022.(I.12.) és 315/2022. (IX. 01.) határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös 

főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

56/2022. (X. 12.) és 315/2022.(IX.01.) határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) határozat 

végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítsa. 

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 31/2023.(II.15.) határozata a civil szervezetek 2022. évi támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a Képviselő-testület által 2022. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához  



13 

 
1. az Adler Állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

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

el. 

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

szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

el. 

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

beszámolót fogadja el. 

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

beszámolót fogadja el. 

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

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

beszámolót fogadja el. 

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

el. 

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

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

fogadja el. 

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

13. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. kerületi Területi 

szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

14. Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

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

16. a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

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

fogadja el. 

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

fogadja el. 

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

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

fogadja el. 

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

beszámolót fogadja el. 

23. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

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

25. Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

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

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

27. Sziget Vizisport Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 
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28. Tenisztanoda Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

II. a ………………………… (civil szervezet neve) 2022. évi támogatásáról szóló szakmai 

és pénzügyi beszámolóját ne fogadja el.  

III. kérje fel a Polgármestert a civil szervezetek értesítésére. 

IV. kérje fel a Polgármestert, hogy a 2023. évi támogatások kifizetése érdekében a szükséges 

intézkedéseket a 371/2022. (XI. 17) – 402/2022. (XI.17.) határozatok alapján, jelen 

határozat I. és II. pontjában foglaltak figyelembevételével tegye meg. 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 32/2023.(II.15.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

 

12. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (23.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni tájékoztatót. 

 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (24.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót. 

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.  részére nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem 

elbírálására (25.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II. és III. pontjait. 
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A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 33/2023.(II.15.) határozata a Soroksári Sport Club Kft részére nyújtandó beruházási 

önrész támogatási kérelem elbírálásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. évben Soroksár Sport Club 

Kft. (a továbbiakban: Támogatott) részére, beruházási önrész céljából 10 000 000.- Ft azaz 

tízmillió forint egyösszegű támogatást nyújtson, melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének „Céltartalék – egyéb tartalék” sora.  

II. kérje fel a Polgármestert az I. pontban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő támogatási szerződés megkötésére. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Szűcs Mihály Pál 

ügyvezetőt.  

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 34/2023.(II.15.) határozata a Bizottság Ügyrendjének módosításáról 

A Pénzügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete 115. § (1) bekezdésébe foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 

I. a Pénzügyi Bizottság 14/2021. (VI.30.) határozatával elfogadott Ügyrendje II. fejezetének 

– a Bizottság hatásköre – 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A Képviselő-testület az SZMSZ 3. mellékletének 1. pontjában meghatározott alábbi – nem 

hatósági – hatásköröket ruházta át a Bizottságra: 

2.1. Dönt - a Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - értékpapírok forgalmazásával, 

értékesítésével és vásárlásával kapcsolatban az éves költségvetés 1 %-át meg nem haladó 

értékhatárig. 

2.2. Dönt 5.000.000,- Ft értékhatárig kezesség vállalásáról.” 

 

II. a Pénzügyi Bizottság 14/2021. (VI.30.) határozatával elfogadott Ügyrendje VIII. 

fejezetének – Záró rendelkezések – 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1. Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottságának a Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról szóló 14/2021. (VI. 30.) 

határozatával fogadta el, ezt követőn az 50/2022. (I. 19.) és ……./2023. (II. 15.) határozatával 

módosította.” 
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III. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon Ügyrend közzétételéről az Önkormányzat 

hivatalos honlapján. 

Határidő: 2023. február 22. 

Felelős: Bereczki Miklós elnök 

 

 

 

16. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

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

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

 

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

óra 20 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                                  Márk István 

                 bizottsági elnök                                                                  bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


