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

2022. október 12. napján 11 óra 03 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

 Márk István nem képviselő bizottsági tag  

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

   

Távolmaradását előre jelezte:  - 

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Gavaldi László osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel 

határozatképes.  

 

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 a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

(7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek 

adományozására (zárt ülés) (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6. Egyebek 

 

A Bizottság 7 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 145/2022.(X.12.) határozata a 2022. október 12-ei rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. október 12-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 a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek 

adományozására (zárt ülés) (14.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

6. 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 a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (4.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a helyi adókról szóló 5/2011. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

A Bizottság 7 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 146/2022.(X.12.) határozata a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet megalkotását, a rendelet-tervezet szerint. 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III., 

IV. és V. pontjait.   

 

A Bizottság 7 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 147/2022.(X.12.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével 

kapcsolatos döntésről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja megszervezni 

a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint adja hozzájárulását ahhoz, hogy Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata nevében is eljárjon az 1+1 évre - 2023. március 1. napjától 2024. február 29. 

napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együttes nyilatkozatával 2025. február 28. napjáig 

meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.  

II. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti 

meghatalmazást aláírja, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet. 

III. a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatását  

követően - a nyertes ajánlattevővel kösse meg a háromoldalú feladatátadási szerződést, a 

közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra. 

IV. hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, kérje fel a 

háromoldalú feladatátadási szerződés aláírására. 

V. kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1-től 5-ig terjedő 

határozati javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 7 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 148/2022.(X.12.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozattal módosított 300/2021. (VII. 06.) határozata 

hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozatával módosított 300/2021. (VII. 06.) határozatát 

helyezze hatályon kívül. 
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2. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 149/2022.(X.12.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 

20.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. (V. 12.) és a 275/2022.(VII. 14.) határozatokkal módosított 

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

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

63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. (V. 12.) és a 275/2022. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2023. március 31. napjára 

módosítsa. 

 

 

3. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 150/2022.(X.12.) határozata a Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos 

elvi támogatásáról szóló 89/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksári Sportközpont létrehozásával 

kapcsolatos elvi támogatásáról szóló 89/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2023. 

szeptember 30. napjára módosítsa. 

 

 

4. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 151/2022.(X.12.) határozata „lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról szóló 91/2022. (II. 17.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „lomtalanító” udvar létrehozásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 91/2022. (II. 17.) határozata végrehajtási határidejét 2023. 

szeptember 30. napjára módosítsa. 

 

 

5. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 152/2022.(X.12.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. 

évi támogatásáról szóló 565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I.  a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról szóló 

565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének IV. 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lépjen: 

„IV/6. Adományozott az I/2. pontban meghatározott támogatási összeget jelen szerződés 

hatálybalépésének napjától 2023. május 30. napjáig használhatja fel. Adományozott köteles a 

támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig 

(a szerződés 3. melléklete felhasználásával) elszámolni Adományozó felé.”   

II.  kérje fel a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

III.  kérje fel a Polgármestert a szerződés I. pontban foglaltak szerinti módosítására. 
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Bereczki Miklós elmondja, hogy zárt ülés következik, ezért felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt 

ülésen részt venni jogosultak kivételével – hagyják el a helyiséget.    

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem 

jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

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

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

Bányai Amir: mennyire növekedtek a fűtési és egyéb költségei a kerületnek? 

 

Polonkai Zoltánné: most fognak jönni az első, magasabb összegű számlák. Eddig a régi rendszer 

szerint fizettük.  

 

dr. Szabó Tibor: az adóhatósági osztálytól kapott információk alapján, a két nagy adónemben, a 

telekadó és az építményadó vonatkozásában 90% körüli a teljesítés, jelen állás szerint.       

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 08 

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 

 


