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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. november 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) 

megtartott nyílt üléséről 

 

 

Jelen vannak: Bese Ferenc, Bányai Amir Attila, Bereczki Miklós, Egresi Antal, 

Fuchs Gyula, Geiger Ferenc, Orbán Gyöngyi, Ritter Ottó, Sebők Máté Zoltán, dr. 

Staudt Csaba, Tüskés Józsefné, Zimán András Ferenc képviselők. 

       

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

 

 

 

A levezető elnök neve: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint az ülésen 

megjelent vendégeket és a Hivatal munkatársait. 

Felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. 

A kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tesz javaslatot.  

Két sürgősségi indítvány felvételét javasolja a Képviselő-testület napirendjére. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat 

az Önkormányzat tulajdonában álló, a 185618/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-

102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 ingatlan 

forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatalára” 

című sürgősségi indítványt. Javasolja, hogy második napirendi pontként 

tárgyalják a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, 

természetben a Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló 

döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés meghozatalára” című 

sürgősségi indítványt. A sürgősség indoklásaként elmondja, hogy a terület 

mielőbbi rendezése a cél, de az ezzel kapcsolatos anyagot csak az elmúlt hét 

folyamán kapták meg és nem tudták ennél gyorsabban elkészíteni az 

előterjesztést. 

Megkérdezi Egresi Antal Képviselő Urat, mint a Gazdasági Bizottság elnőkét, 

hogy hozzájárul -e a két sürgősségi indítvány megtárgyalásához. 
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Egresi Antal: Hozzájárul a két sürgősségi indítvány megtárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: A fentieken kívül javasolja, hogy a „Javaslat a Budapest XXIII. 

kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található 

ingatlan megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos 

döntés meghozatalára” című sürgősségi indítványt zárt ülés keretében tárgyalja a 

Képviselő-testület. 

A Meghívóban 20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a helyi adókról szóló 

5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pont 

levételére tesz javaslatot, ahogyan az a Meghívóban is fel van tüntetve. 

Először a két sürgősségi indítvánnyal kapcsolatos javaslatot teszi fel szavazásra, 

mellyel a napirendeket felveszik a napirendi pontok közé. Kéri, hogy aki egyetért 

a javaslattal az igennel szavazzon. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, 

a185618/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint 

kialakuló 185618/8 ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pontot.” 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 358/2022. (XI. 17.) határozata a 2022. november 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, 

a185618/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint 

kialakuló 185618/8 ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pontot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 359/2022. (XI. 17.) határozata a 2022. november 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot. 

 

Bese Ferenc: Javasolja, hogy a sürgősséggel tárgyalandó napirendi pontok közül 

a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a 

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés meghozatalára” című 

előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják. Kéri, hogy aki ezzel egyetért az 

igennel szavazzon. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén a sürgősséggel 

második napirendi pontként tárgyalandó „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

keretében tárgyalja.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 360/2022. (XI. 17.) határozata a 2022. november 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén a sürgősséggel 

második napirendi pontként tárgyalandó „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

keretében tárgyalja.  
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Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 361/2022. (XI. 17.) határozata a 2022. november 17-ei Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint: 

„A Képviselő-testület  

a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, a185618/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 

ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

2.)Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a 

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

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

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint egyéb önkormányzati 

rendeletek módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

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

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek 

felülvizsgálata kapcsán) 

7.) Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére 

8.) Javaslat 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására  
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10.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan mindösszesen 2892/13500 

tulajdoni hányadára teendő új vételi és megváltási ajánlatok megtételéről, eladási 

ajánlat elfogadásáról szóló döntés meghozatalára 

11.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196246/3 helyrajzi számú, természetben 

a Virágpatak utcára merőlegesen futó ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

12.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között és a Virágpatak 

utcában (hrsz.: 196246/3) lévő 22 kV-os közcélú villamos hálózat áthelyezéséről, 

átalakításáról szóló megállapodások megkötésére  

13.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget új híd, valamint a Haraszti út – 

M0 összekötés és híd kapcsán érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodások megkötésére 

14.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan - 

Péteri major átemelő - hasznosítása vonatkozásában)  

15.) Jelentés a főépítész 2018-2022. közötti tevékenységéről  

16.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

17.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2022. évi teljesüléséről  

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

végrehajtásáról  

19.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

megválasztására és Alapító Okiratának módosítására  

20.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 362/2022. (XI. 17.) határozata a 2022. november 17-ei képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, a185618/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 

ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
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2.)Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a 

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

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

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint egyéb önkormányzati 

rendeletek módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

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

26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek 

felülvizsgálata kapcsán) 

7.) Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére 

8.) Javaslat 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására  

10.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan mindösszesen 2892/13500 

tulajdoni hányadára teendő új vételi és megváltási ajánlatok megtételéről, eladási 

ajánlat elfogadásáról szóló döntés meghozatalára 

11.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196246/3 helyrajzi számú, természetben 

a Virágpatak utcára merőlegesen futó ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

12.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között és a Virágpatak 

utcában (hrsz.: 196246/3) lévő 22 kV-os közcélú villamos hálózat áthelyezéséről, 

átalakításáról szóló megállapodások megkötésére  

13.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget új híd, valamint a Haraszti út – 

M0 összekötés és híd kapcsán érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodások megkötésére 

14.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan - 

Péteri major átemelő - hasznosítása vonatkozásában)  

15.) Jelentés a főépítész 2018-2022. közötti tevékenységéről  

16.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

17.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2022. évi teljesüléséről  

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

végrehajtásáról  

19.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

megválasztására és Alapító Okiratának módosítására  
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20.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 

 

 

 

1. napirendi pont  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, a 185618/5 

helyrajzi számú ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási 

terv szerint kialakuló 185618/8 ingatlan 

forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos 

döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt megkéri, hogy néhány 

mondatban ismertesse az előterjesztés lényegét. 

 

Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy hasonló előterjesztés már korábban is volt a 

Képviselő-testület előtt, ez a MÁV fejlesztést érintő, kisajátítással kapcsolatos 

anyag. A MÁV ebben az esetben a megjelölt közterület egy részét kívánja 

megvásárolni az Önkormányzattól, ezért van szükséges arra, hogy a Képviselő-

testület forgalomképessé nyilvánítsa. Az árról később születik majd döntés, annak 

elfogadása- vagy el nem fogadása - esetén.  

 

Bese Ferenc: Összefoglalja az előterjesztés lényegét, hogy mindenki számára 

érthető legyen. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos terület 

megvásárlásáról van szó. Jelen pillanatban az érintett ingatlan forgalomképtelen. 

Az Önkormányzat nem tudná értékesíteni az érintett ingatlant, ha a Képviselő-

testület nem nyilvánítja forgalomképessé. „Kvázi” ez egy kötelezettségnek is 

felfogható, de végig kell járniuk ezt az utat. Jelen pillanatban az árról nem tudnak 

beszélni, mert ez majd a következő időszakban kerül megállapításra, 

természetesen az értékbecslő által. 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, de Egresi 

Antal Elnök Úr hozzájárult a megtárgyalásához. A határozati javaslat I. és II. 

pontja az elmondottakról szól. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely 

szerint: 

„A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185618/5 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 helyrajzi számú 

ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú 
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melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú 

vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanként került 

megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési infrastruktúra 

fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 363/2022. (XI. 17.) határozata a 185618/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185618/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185618/8 

helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 

beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 
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Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

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

való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

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

való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a terembe 

 

 

 

3. napirendi pont  Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság tudomásul vette a polgármesteri 

tájékoztatót. 
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Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a polgármesteri 

tájékoztatót. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a 

polgármesteri tájékoztatót. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint 

egyéb önkormányzati rendeletek módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztésben gyakorlatilag SZMSZ 

módosításról van szó. „Jogászoknak nem új a kifejezés, saláta törvény, illetve 

saláta rendeletről beszélünk.” 

Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól megkérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a rendeletek 

módosítását. 

 

Bese Ferenc: A Frakcióvezetőkkel történt megbeszélés alapján megemlít pár – 

talán kérésként is értelmezhető - véleményt. Érkezett hozzá egy kérés, amely a 

hozzászólások három perces intervallumát ismételten öt percre emelné fel. 

Véleménye szerint ebben nem kellene engedni, mert úgy látja, hogy „nagyon 

flottul és frappánsan” mennek az ülések. Hozzáteszi, hogy a Bizottsági üléseken 

nincs időkorlát, tehát a Képviselők teljes mértékben kifejthetik véleményüket. 

Kérés érkezett, hogy amennyiben lehetséges a Képviselők előbb kapják meg a 

testületi anyagot. A Képviselők jelen pillanatban öt munkanappal előbb kapják 

meg az anyagot, a kérés plusz két napról szól. Elmondja, hogy egy egész napot 

tudnak „tolerálni”, így a Tisztelt Képviselők egy nappal előbb, azaz öt nap helyett 

hat nappal korábban fogják megkapni a testületi anyagot. Jó esetben rendelkezésre 

fog állni a csütörtök délután, a teljes pénteki nap – a hétvégét nem számolja bele 

-, a hétfő, ezen felül a keddi és szerdai Bizottsági üléseken fel lehet dolgozni még 

a testületi anyagokat. 
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Felmerült, hogy mi a helyzet akkor, ha valamelyik Képviselő érintettség folytán 

nem tud hozzászólni a kérdéshez, mert korábban lejárt a három perces időkerete. 

Szeretne megnyugtatni minden Képviselőt, hogy a három perces hozzászólási 

időkereten felül is hozzátud szólni. Az SZMSZ tartalmazza, hogy amennyiben az 

ülést levezető elnök úgy ítéli meg, akkor szintén három percben hozzászólási 

lehetőséget adhat akár az adott pillanatban vagy a tárgyalt napirend végén.  

Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy természetesnek tartja, hogy minden alkalommal 

hozzászól, amikor az SZMSZ módosításáról van szó, hiszen a napi munka és 

általában a tevékenységük az megelőzi az SZMSZ módosítást. Ez azt jelenti, hogy 

az elmúlt három évben legalább tíz-tizenöt alkalommal módosították az SZMSZ-

t és ez is egy ilyen alkalom, de ez most kicsit erősebb módosítást jelent. Többek 

között azért jelent erősebb módosítást, mert az eddigi tizenegy Testületi ülés 

helyett hatot javasol az előterjesztés évente. Ehhez kapcsolódik az, amit a 

Polgármester Úr az imént említett, azaz, hogy mennyi idővel előbb kapják vagy 

éppen nem kapják meg a munkaanyagot. Amennyiben felére csökken a Testületi 

ülések száma, akkor, ha nem is száz százalékkal, de legalább nyolcvan 

százalékkal nőni fog az egy-egy ülésre „behozandó anyag” mennyisége. 

Meglátása szerint, ebből egyértelműen következik, hogy több idő kell arra, hogy 

a Bizottsági ülésekre felkészüljön az ember. Az ülésekre fel kell készülni 

tiszteségesen, ha nem arról szól a Bizottsági ülés és egyáltalán a Testületi ülés, 

hogy valaki megmondja az adott képviselőnek, hogy melyik gombot nyomja meg. 

Nem biztos benne, hogy kettő, vagy a javasolt három munkanap elegendő lenne 

például harminc-negyven napirend esetében. Főleg olyan anyagok esetében, amik 

tüzetesebb háttérmunkát igényelnek, például egy költségvetésről szóló 

előterjesztés kapcsán. Ezért javasolták, hogy korábban kapják meg a testületi 

anyagot. Lehet vitatkozni azon, hogy ez a három nap elegendő lesz -e vagy nem. 

Elvileg elég, hiszen ott van még a szombat és a vasárnap is. Polgármester Úrnak 

megemlítette korábban, hogy számára nem okoz gondot, hiszen nyugdíjasként 

megoldja, de akinek családja van annak a család fontosabb a hétvégén.  

A hozzászólásokkal kapcsolatban azt mondja, hogy az esetek kilencven 

százalékában elég a három perces időkeret, de amikor arról szól a történet – a 

költségvetést hozza fel példaként -, hogy három percben kellene összefoglalni a 

mondanivalójukat, miközben megy a vita oda-vissza, akkor kevésnek tartja. Ez a 

módosítás annak idején nem azért történt mert máshol is három percet adnak erre 

az időre, hanem elsősorban azért, ami gyakorlatban a testületi ülésen történik. 

Volt időszak, amikor - finoman kifejezve - „trollkodás is folyt” és ezért 

csökkenteni kellett a hozzászólási időkeretet. Véleménye szerint ez az ok már 

megszűnt… 

(Megszólal a hozzászólási időkeret végét jelző csengő.) 

Jelzi, hogy most is jelez a csengő, de még csak a felénél tart a mondanivalójával. 
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Bese Ferenc: Frakcióvezető Úrnak jelzi, hogy az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően, valamint az emlékei szerint nem szakított félbe senkit, akinek 

hozzászólása, kérdése az aktuális anyaghoz tartozott és azzal kapcsolatban 

mondta el véleményét. Abban az esetben szakított félbe bárkit, amikor nem a 

Képviselő-testületi üléshez illő vagy egyéb módon nem kapcsolódó dologról 

beszéltek. Ritter Ottó Képviselő Urat megkéri, hogy folytassa a hozzászólását. 

 

Ritter Ottó: Polgármester Úr figyelmét felhívta arra, hogy a személyes 

érintettség kapcsán történő felszólalás idejét nem a három perces időkeretbe kell 

számolni és az SZMSZ is ezt tartalmazza, „de az óra csak-csak csörög ilyenkor 

is, mint ahogy most is”. 

Elmondja, hogy Polgármester Úr nem említette, de javaslatot tettekaz „Egyebek” 

napirendi ponttal kapcsolatban. Az „Egyebek” napirendi pont esetében 

pillanatnyilag úgy szól a szabályzat, hogy Frakciónként egy hozzászólás 

maximum három perc lehet. Az „Egyebek” napirendi pont a Bizottságoknál sem 

arról szólnak, hogy egy Frakciónak mi a véleménye, hanem hogy az adott 

képviselőnek mi a kérdése, véleménye, hozzászólása stb. Ebből következően a 

kérés kétféle variációból állt. Az egyik variáció szerint emelni kellene a 

hozzászólási időkeretet, mert három percben nem biztos, hogy el lehet mondani 

az „Egyebek” pont alatt több témakört. Nem tudja ki hogy van vele, de személy 

szerint zavarja, ha a saját körzetével kapcsolatban szeretne valamit felvetni és 

valamelyik képviselő társának kell elmondania helyette. Képviselő társa nem 

ismeri a hátteret, nem tudja olyan precízen kifejteni az adott esetet. Ezért a kérés 

másik variációja szerint az „Egyebek” napirendi pontnál képviselőnként három 

perc hozzászólási időkeret járna. Az „Egyebek” témakörben nem sok felszólalás 

szokott előfordulni és véleménye szerint nem okoz gondot, ha öt-tíz vagy húsz 

perccel megnő a Képviselő-testületi ülés időtartama. 

„Összességében viszont az, ami elő lett terjesztve, értve, de nem mindent 

megértve, hogy ez most napi szükséglet vagy pedig netán politikai döntés. 

Összességében azt mondanám, hogy el lehetne fogadni a Frakció részéről, de 

vannak, amit mi, hát, javaslatként tettünk fel, nem követelésként. Mindamellett, 

hogy tudomásul vesszük azt, hogy a döntés úgyis megszületik, hiszen nyolc-

négyes aránynál egy testületben a szavazás kimenetele az azt hiszem mindenkinek 

eléggé tiszta.” 

 

Bese Ferenc: Örül neki, ha Képviselő Úr úgy gondolja, hogy együtt tudnak 

működni és nem csak ebben az esetben, hanem más témában is. A szavazati 

arányról meg úgy gondolja, hogy az mindig a véleményeket tükrözi, tehát azt nem 

biztos, hogy akként kellene aposztrofálni, ahogy Képviselő Úr tette. Az 

előterjesztés tartalmazza, hogy vélhetőleg a hatáskörökből egy elég nagy csomag 

át lesz ruházva a polgármesterre. Ez azt jelenti, hogy azok a napirendi pontok, 

amik véleménye szerint eddig is konszenzusos döntést igényeltek vagy legalább 

is úgy születtek meg, azoknak a legnagyobb része át lesz ruházva a 
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polgármesterre, ezért meglátása szerint a megtárgyalandó napirendek száma nem 

fog lényegesen növekedni. „Nyilván a puding próbája az evés, meglátjuk.”  

Elmondja, hogy a Képviselő-testületi anyagot péntek helyett már csütörtökön 

megkapják a Képviselők, ami plusz egy teljes napot jelent. Azt mondja, hogy 

próbálják meg ebben a formában, mert ezt elegendőnek látja. 

 

Bereczki Miklós: „Köszönöm szépen a szót. Öt perc egy másodperc hatvanhat 

lett Képviselő Úrnak a hozzászólása. Hát nem fért volna bele az öt percbe. Majd 

gondolja át, hogy melyik részét csippenti le ebből az öt perc egy másodperc 

hatvanhat század másodpercből. Esetleg a trollkodást vagy a nyolc-négyet, ezt 

Önre bízom. Az az igazság, hogy a Képviselő Úr azt mondta, hogy a 

Képviselőknek hétvégén fontos a család, én ezt visszautasítom. Nekem egész 

héten fontos a család, sőt egész évben fontos a család. Javaslom ennek 

megfontolását Tisztelt Képviselő Úrnak. Nem tudom a trollkodással mire gondolt, 

de nem illik más tollaival ékeskedni, azt szokták mondani. Köszönöm szépen.” 

 

Ritter Ottó: Jelzi, hogy most is csütörtökön este kapják meg a Testületi anyagot. 

 

Bese Ferenc: „Már megelőztük a saját korunkat, az Ön kérése előtt is már egy 

napot hozzátettünk a lehetőséghez.” 

Megkérdezi a Frakcióvezetőktől, hogy a kilenc rendelet-tervezetet felteheti -e 

egyben szavazásra vagy külön-külön szavazzanak róla. 

 

Geiger Ferenc: Jelzi, hogy egyben kívánnak szavazni a kilenc rendelet-

tervezetről. 

 

Orbán Gyöngyi: Jelzi, hogy egyben kívánnak szavazni a kilenc rendelet-

tervezetről. 

 

Ritter Ottó: Jelzi, hogy egyben kívánnak szavazni a kilenc rendelet-tervezetről. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
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Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet. 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

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

(IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet, 

 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőknek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezeteket. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2022. (XI. 

17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II. 
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24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2022. (XI. 17.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

32/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 33/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2022. (XI. 

17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2022. (XI. 17.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (XI. 17.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

37/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az önkormányzati képviselőknek, bizottsági elnöknek és tagnak, 

továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2022. (XI. 17.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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5. napirendi pont  Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Polonkai Zoltánné Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Polonkai Zoltánné: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2022. (XI. 17.) önkormányzati 

rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

6. napirendi pont  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (a Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek 

változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, 

valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata 

kapcsán) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól megkérdezi, hogy van -e kiegészítése 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Tóth András: Pontosítani szeretné, hogy nem csak a Meder utcai híd, hanem a 

fővárosi tervekkel, egyéb szabályozásokkal való felülvizsgálata is az anyag része. 

Ezzel kapcsolatban, az előterjesztés készítésének időpontjában még nem állt 

rendelkezésre az Állami Főépítész véleménye, de időközben megérkezett és ha 

minden igaz kiosztásra került, így már semmi akadályát nem látják a rendelet 

elfogadásának. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában először a határozati javaslatot, 

teszi fel szavazásra, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó beépítési koncepció kidolgozásával 

összefüggésben, 

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

kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának 

vonatkozásában a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le, 

majd ezt követően 

III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

Határidő: 2023. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár ÖnkormányzatKépviselő-

testületének 365/2022. (XI. 17.) határozata a Molnár-sziget déli csücskére 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó beépítési koncepció kidolgozásával 

összefüggésben, 

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

kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának 

vonatkozásában a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
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rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le, 

majd ezt követően 

III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

Határidő: 2023. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról 

szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2022. 

(XI. 17.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

7. napirendi pont  Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, 

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a tilalom levételét. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Bányai Amir Attila: „Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek, beleférek a három 

percbe szerintem.  

Ez a változtatási tilalom ugye annak a hecckampánynak volt a része, amit a 

testületi többség a szociális lakhatást és a társadalomba való visszaintegrálódást 
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segítő egyesület ellen folyt itt Soroksáron. Ami szerintem egész Soroksárnak a 

szégyene és a Főváros szégyenpadjára küldte ezzel Soroksárt. És ezt tetézte az a 

hazug és aljas lejárató propaganda, amit a nem létező egyesület folytatott egyes 

képviselők ellen. Örülhetünk szerintem, hogy ennyivel megússzuk, de szerintem 

ez semmiképpen nem válik a büszkeségére ennek a Testületnek. Ennyi volt. 

Köszönöm.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen. Képviselő Úr elég erős szavakat használt. Én 

úgy gondolom, hogy a hecckampány az valóban folyt, valóban, csak meg kell 

nézni melyik oldalról. Az, hogy Soroksár érdekét mi szolgálja jobban, vagy mi 

kevésbé, az nyilván jelen esetben még ez a tizenkét embernek, ennek a 

Testületnek a privilégiumába tartozik. Én tartom az akkori szavaimat. Most is azt 

mondom, hogy megkeresve az egyesületet, az egyesület több vezetőjével is 

beszélve, én nem látom azt, hogy Soroksár érdekeit szolgálta volna az a 

tevékenység. De azt gondolom, hogy mivel rendeztük az egyesület vezetőivel a 

helyzetünket, visszavásároljuk - magasabb értéken, mint amit ők egyáltalán 

megneveztek az első tárgyalások kapcsán -,és azt a célt szolgálva, miszerint is 

legalább három nagyon közel lévő óvodának és az abba járó gyermekeknek a 

közlekedésre való felkészítését fogjuk majd itt megtenni. Én azt gondolom, hogy 

sokkal nemesebb és jobb célnak teszünk majd eleget Soroksár életében. Ha ez a 

szégyenpad, akkor ezt vállalom. Köszönöm szépen.” 

 

Bányai Amir Attila: „Szégyenpad az, amit az újságokban lehet olvasni 

Soroksárról ezekkel kapcsolatban. És igazából szociális lakásokról beszélünk, 

nem pedig hajléktalan szállóról ugye, amiről a hecckampány szólt. Tehát 

fenntartom az előbb mondottakat. Köszönöm.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm. Én is fenntartom maximálisan. Szerintem ebben nem 

lesz közöttünk konszenzus.” 

 

Geiger Ferenc: „Köszönöm szépen. Én nem akartam hozzászólni, de azért egy 

kicsit a bicskanyitogatott a zsebemben, ezzel a hozzászólással Képviselő Úr. Én 

úgy gondolom, hogy ez egy politikai cirkusz volt és most is politikáról szól ez a 

dolog. Én azt gondolom, hogy maradjunk a helyi ügyeknél. A lakosság nagy 

többsége, a lakosság nagy többsége azt a megoldást támogatta, amit mi itt a 

Képviselő-testület eldöntött. Én nem szeretnék ezen vitatkozni, de úgy gondolom, 

hogy azért tiszteljük meg egymást, és tiszteljük meg Soroksár lakosságát azzal, 

hogy nem ilyen stílust használunk. Köszönöm szépen.” 

 

Bányai Amir Attila: „Köszönöm szépen, hogy Ön is hozzászólt. Ha Soroksár 

lakosságát nem hazugságokkal etetik, talán akkor nem így szavaztak volna. 

Köszönöm szépen.” 
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dr. Staudt Csaba: „Köszönöm a szót. Én se akartam hozzászólni. Egyetértek 

Bányai Képviselő Úrral, és a hecckampány az az én álláspontom szerint az, 

amikor valótlan állításokkal látják el a lakosságot és Képviselőkről szórólapokat 

szórnak be, és ezzel heccelik a lakosságot. És akkor nézzük meg, hogy melyik 

képviselőkről tartalmazott információt vagy hamis állítást ez a szórólap. És akkor, 

hogy mi a hecckampány és mi a politikai cirkusz, akkor szerintem ezt nagyon 

egyszerűen el lehet dönteni.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen Képviselő Úr. Én megkérek mindenkit, ne 

folytassuk ezt a dolgot. Én szeretem minden példázatban saját magamat felhozni. 

Én úgy gondolom, hogy rólam is szórtak be Budapest, Soroksár területén néhány 

szórólapot, teljesen alaptalan rágalmakkal. Előhozhatjuk mindenkinek a sérelmét, 

előhozhatjuk a bánatát, nem gondolom, hogy ez a jó irány. Ez az egyik. A másik 

pedig, hogy Geiger Ferenc Képviselő Úrral egyetértve, kérem, hogy helyi ügyekre 

próbáljunk meg és ne a nagypolitika beszivárgására koncentrálni. Már csak azért 

sem… Nem Önnek szól Staudt Úr, ez általános, általános. Már csak azért sem, 

mert pont ezen ügy kapcsán végre sikerült - egy durva, ha jól emlékszem és jól 

számolok, majd másfélévesprocedúra lezárásaként konszenzusos, békés 

megoldást találva, megegyezve egy egyesülettel, ahol mindenki elégedett lehet - 

lezárni egy vitát. Akkor úgy gondolom, hogy nem kell ezt újra kezdeni.” 

 

Bereczki Miklós: „Köszönöm szépen a szót. Független képviselőként, oldalaktól 

mentesen azt gondolom, hogy objektíven tudom látni a kérdést. És én azt látom, 

hogy ha van egy konfliktus - ugye az egyesület és az Önkormányzat között - és ez 

pozitívan megoldódott, ez üdvözlendő. Ritkán fordul elő, hogy mindenki 

elégedett legyen. Azt pedig, hogy ebből következően egy olyan fejlesztés fog 

megvalósulni, ami a soroksári gyerekeknek fogja a képességeit fejleszteni és 

egyéb dolgait, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatandó. És én is azt 

gondolom, hogy felesleges kiásni a halottakat, hogy ha már eltemettük őket.” 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapest XXIII. kerületben változtatási tilalom elrendeléséről 

szóló 41/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

szóló rendelet-tervezetet. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest XXIII. kerületben változtatási tilalom elrendeléséről 

szóló 41/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

szóló 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletet. 
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Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja, 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy az Összefogás Soroksárért Frakcióvezetője adott 

neki egy listát, amelyen a határozati javaslat azonnal pontjai szerepelnek, amiket 

biztosan támogatnának, a többi pont esetében külön szavazást kérnek. Az 

Összefogás Soroksárért Frakció által is támogatott alpontok a következők: 1-től 

4-ig, 7., 10., 26., a 29-től 40-ig, 42., 44., 45., 49. és az 58. Ezeket a pontokat együtt 

teszi fel, majd a „maradékot” ezt követően külön-külön teszi fel szavazásra. 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat fent 

felsorolt pontjait, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandóvállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. az értékbecslés- és igazságügyi 

szakvélemények készítésére, 

14.990.000, -Ft + ÁFA 

2. a földmérési munkák igénybevételére 10.000.000, -Ft + ÁFA 

3. XXIII kerületben a szabályozási 

tervek végrehajtását érintő kisajátítások 

és telekalakítások érdekében jogi 

tevékenység ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

4. árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 

500.000, -Ft + ÁFA 

5. Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges irodaszer, nyomtatvány 

árubeszerzésére 

8.000.000, -Ft + ÁFA 
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6. a hivatal épületeinek takarítására 14.900.000, -Ft + ÁFA 

7. Polgármesteri Hivatal épületeibe a 

tisztító- és tisztálkodószerek 

biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

8. fertőtlenítési gyorsszolgálati 

feladatok ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

9. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

gyorsszolgálati munkák ellátására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzati épületek 

gyorsszolgálati munkáinak ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

11. Önkormányzati intézményeket és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

2.400.000, -Ft + ÁFA 

12. Polgármesteri Hivatal épületeit és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

1.200.000.-Ft + ÁFA 

13. Önkormányzat intézményei riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

14. Polgármesteri Hivatal riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 

15. Önkormányzat intézményi 

épületekben a liftek folyamatos 

működtetésére, karbantartására 

2.000.000, -Ft + ÁFA 

16. Önkormányzati épületek tűzgátló 

ajtóinak a karbantartására 

500.000, -Ft+ ÁFA 

 

17. Önkormányzati épületek tűzátjelzési 

rendszer és tűzriasztásrendszer 

karbantartására 

1.000.000, - Ft+ ÁFA 

 

18. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

tűzoltó készülék, fali tűzcsap 

ellenőrzési, karbantartási feladataira 

820.000, - + ÁFA 

19. Önkormányzat épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

2.800.000, - + ÁFA 

20. a földgázüzemű kazánok és 

kapcsolódó berendezések 

karbantartására 

9.000.000, -Ft + ÁFA 

21. energetikai monitoring 

szolgáltatásra 

4.200.000, -Ft + ÁFA 
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22. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó 

műtárgyak fenntartására és 

karbantartására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

23. az intézményi játszóeszközök 

rendszeres karbantartásra 

10.500.000, -Ft + ÁFA 

24. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

12.000.000, -Ft + ÁFA 

25. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék gépi 

összeszedés elszállítására és 

ártalmatlanítására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

26. kedvezményesen értékesített 

zöldhulladék gyújtó zsák 

6.000.000, -Ft + ÁFA 

27. illegálisan elhelyezett, veszélyesnek 

minősülő hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

28. az oktatási intézmények tejes 

kiflivel történő ellátására 

12.000.000.-Ft + 18% ÁFA, 

mindösszesen 14.160.000.- Ft 

29. a kártevőmentesítés elvégzésére 5.000.000, -Ft + ÁFA 

30. Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

ételhulladék ártalmatlanítás és 

cserehordók fertőtlenítése) 

5.000.000.-Ft + ÁFA 

31. köztemetés 4.000.000, - Ft+ ÁFA 

32. a térfigyelő rendszer karbantartására 11.000.000.-Ft + ÁFA 

33. Önkormányzat közterületein felelt 

roncs és üzemképtelen gépjárművek 

elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

34. a rendészeti feladatot ellátó 

munkavállalók részére önvédelmi-, 

taktikai képzésére 

480.000.-Ft + ÁFA 

35. Polgármesteri Hivatal rendészeti 

dolgozói részére az egyenruha 

beszerzésére 

2.000.000.-Ft + ÁFA 

36. felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 

(NEAK nélkül)  

20.500.000.- Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

37. a helyi audiovizuális 

médiaszolgáltatás nyújtásához, műsor 

készítéshez használatos eszközök 

bérlésére 

3.000.000, -Ft + ÁFA 
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38. Önkormányzat rendezvényein 

virág- és virágdekoráció biztosítására 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

39. Hivatal épületeinek vezetékes és 

mobiltelefon szolgáltatásaira 

megkötendő szerződés díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

40. Hivatal épületeinek internet 

szolgáltatására megkötendő szerződés 

díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

41. Polgármesteri Hivatalban 

működtetett szoftverek karbantartására 

és működtetésére 

25.000.000, -Ft + ÁFA 

42.  Polgármesteri Hivatalban 

számitástechnikai szolgáltatás díjára 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

II. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

1. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a jogi tanácsadási 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft + ÁFA 

2. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére ebéd 

házhozszállítás feladatok ellátására 

4.080.000, -Ft + ÁFA 

3. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a Gondozóházban 

háziorvosi feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

4. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére bölcsődei 

csecsemő és gyermek szakorvosi 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

III. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése terhére. 

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére jogi tanácsadási feladatok 

ellátására 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

IV. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 
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1Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye részére jogi 

tanácsadásifeladatok ellátására 

3.600.000, -Ft + ÁFA 

V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 366/2022. (XI. 17.) határozata a 2023. évi költségvetés terhére 

előzetes kötelezettségvállalásról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandóvállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. az értékbecslés- és igazságügyi 

szakvélemények készítésére, 

14.990.000, -Ft + ÁFA 

2. a földmérési munkák igénybevételére 10.000.000, -Ft + ÁFA 

3. XXIII kerületben a szabályozási 

tervek végrehajtását érintő kisajátítások 

és telekalakítások érdekében jogi 

tevékenység ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

4. árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 

500.000, -Ft + ÁFA 

5. Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges irodaszer, nyomtatvány 

árubeszerzésére 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

6. a hivatal épületeinek takarítására 14.900.000, -Ft + ÁFA 

7. Polgármesteri Hivatal épületeibe a 

tisztító- és tisztálkodószerek 

biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

8. fertőtlenítési gyorsszolgálati 

feladatok ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

9. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

gyorsszolgálati munkák ellátására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzati épületek 

gyorsszolgálati munkáinak ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 
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11. Önkormányzati intézményeket és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

2.400.000, -Ft + ÁFA 

12. Polgármesteri Hivatal épületeit és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

1.200.000.-Ft + ÁFA 

13. Önkormányzat intézményei riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

14. Polgármesteri Hivatal riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 

15. Önkormányzat intézményi 

épületekben a liftek folyamatos 

működtetésére, karbantartására 

2.000.000, -Ft + ÁFA 

16. Önkormányzati épületek tűzgátló 

ajtóinak a karbantartására 

500.000, -Ft+ ÁFA 

 

17. Önkormányzati épületek tűzátjelzési 

rendszer és tűzriasztásrendszer 

karbantartására 

1.000.000, - Ft+ ÁFA 

 

18. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

tűzoltó készülék, fali tűzcsap 

ellenőrzési, karbantartási feladataira 

820.000, - + ÁFA 

19. Önkormányzat épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

2.800.000, - + ÁFA 

20. a földgázüzemű kazánok és 

kapcsolódó berendezések 

karbantartására 

9.000.000, -Ft + ÁFA 

21. energetikai monitoring 

szolgáltatásra 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

22. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó 

műtárgyak fenntartására és 

karbantartására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

23. az intézményi játszóeszközök 

rendszeres karbantartásra 

10.500.000, -Ft + ÁFA 

24. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

12.000.000, -Ft + ÁFA 

25. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék gépi 

14.900.000, -Ft + ÁFA 
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összeszedés elszállítására és 

ártalmatlanítására 

26. kedvezményesen értékesített 

zöldhulladék gyújtó zsák 

6.000.000, -Ft + ÁFA 

27. illegálisan elhelyezett, veszélyesnek 

minősülő hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

28. az oktatási intézmények tejes 

kiflivel történő ellátására 

12.000.000.-Ft + 18% ÁFA, 

mindösszesen 14.160.000.- Ft 

29. a kártevőmentesítés elvégzésére 5.000.000, -Ft + ÁFA 

30. Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

ételhulladék ártalmatlanítás és 

cserehordók fertőtlenítése) 

5.000.000.-Ft + ÁFA 

31. köztemetés 4.000.000, - Ft+ ÁFA 

32. a térfigyelő rendszer karbantartására 11.000.000.-Ft + ÁFA 

33. Önkormányzat közterületein felelt 

roncs és üzemképtelen gépjárművek 

elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

34. a rendészeti feladatot ellátó 

munkavállalók részére önvédelmi-, 

taktikai képzésére 

480.000.-Ft + ÁFA 

35. Polgármesteri Hivatal rendészeti 

dolgozói részére az egyenruha 

beszerzésére 

2.000.000.-Ft + ÁFA 

36. felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 

(NEAK nélkül)  

20.500.000.- Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

37. a helyi audiovizuális 

médiaszolgáltatás nyújtásához, műsor 

készítéshez használatos eszközök 

bérlésére 

3.000.000, -Ft + ÁFA 

38. Önkormányzat rendezvényein 

virág- és virágdekoráció biztosítására 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

39. Hivatal épületeinek vezetékes és 

mobiltelefon szolgáltatásaira 

megkötendő szerződés díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

40. Hivatal épületeinek internet 

szolgáltatására megkötendő szerződés 

díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

41. Polgármesteri Hivatalban 

működtetett szoftverek karbantartására 

és működtetésére 

25.000.000, -Ft + ÁFA 
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42.  Polgármesteri Hivatalban 

számitástechnikai szolgáltatás díjára 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

II. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

1. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a jogi tanácsadási 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft + ÁFA 

2. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére ebéd 

házhozszállítás feladatok ellátására 

4.080.000, -Ft + ÁFA 

3. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a Gondozóházban 

háziorvosi feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

4. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére bölcsődei 

csecsemő és gyermek szakorvosi 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

III. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése terhére. 

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére jogi tanácsadási feladatok 

ellátására 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

IV. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

1Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye részére jogi 

tanácsadásifeladatok ellátására 

3.600.000, -Ft + ÁFA 

V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel az 5. és 6. alpontot, amelyek a „közbeszerzési 

tanácsadói feladatok” az Önkormányzat, illetve a Hivatal…. 
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Ritter Ottó (ügyrendi hozzászólás): Polgármester Úrnak jelzi, hogy a 

javaslatukat ebben a kérdéskörben is nyugodtan felteheti egyben szavazásra és 

akkor ezzel sem húzzák az időt. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni Ritter Ottó Képviselő Úrnak a jelzését. 

A határozati javaslat következő alpontjait teszi fel szavazásra: 5., 6., 8., 9., 27., 

28., 41., 43., 46. és a 48. pontok. 

"A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandóvállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 

42.000.000, -Ft + ÁFA 

2. Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására  

4.200.000, -Ft + ÁFA 

3. az esetileg felmerülő magasépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

4. az esetileg felmerülő mélyépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

5. földutak, a hozzájuk tartozó 

vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, földárok, burkolatlan 

közterületek fenntartási, karbantartási, 

javítási feladatainak ellátására 

80.000.000, -Ft + ÁFA 

6. szilárd útburkolatok, a hozzájuk 

tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, gyalogjárdák fenntartási, 

kátyúzási, javítási feladatainak 

ellátására 

90.000.000, -Ft + ÁFA 

7. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-

védelmi feladatainak megszervezésére, 

ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

8. Önkormányzat részére jogi 

tanácsadás 

13.800.000.-Ft +ÁFA 

9. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzata rendezvényeinek 

megtartásához szükséges feltételek 

biztosítása érdekében  

30.000.000, -Ft + ÁFA 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 
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Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 

1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 367/2022. (XI. 17.) határozata a 2023. évi költségvetés terhére 

előzetes kötelezettségvállalásról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandóvállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 

42.000.000, -Ft + ÁFA 

2. Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására  

4.200.000, -Ft + ÁFA 

3. az esetileg felmerülő magasépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

4. az esetileg felmerülő mélyépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

5. földutak, a hozzájuk tartozó 

vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, földárok, burkolatlan 

közterületek fenntartási, karbantartási, 

javítási feladatainak ellátására 

80.000.000, -Ft + ÁFA 

6. szilárd útburkolatok, a hozzájuk 

tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, gyalogjárdák fenntartási, 

kátyúzási, javítási feladatainak 

ellátására 

90.000.000, -Ft + ÁFA 

7. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-

védelmi feladatainak megszervezésére, 

ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

8. Önkormányzat részére jogi 

tanácsadás 

13.800.000.-Ft +ÁFA 

9. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzata rendezvényeinek 

megtartásához szükséges feltételek 

biztosítása érdekében  

30.000.000, -Ft + ÁFA 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat civil szervezetek támogatására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy bőven lesz kiegészítése a napirendi ponttal 

kapcsolatban, de azt majd az érdemi vitában szeretné elmondani.  

Kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságvéleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást a kérdésben. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem foglalt állást a kérdésben. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy ez az a helyzet, amikor azt mondják képletesen, 

hogy „nem tudjuk, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg, melyik fáj jobban”. 

Lefordítva ez azt jelenti, hogy kit támogassanak és kit ne támogassanak. 

Soroksáron a civil szervezetek hosszú idők óta bekapcsolódtak abba az életbe, 

amit úgy hívnak, hogy közösség, közösség építése, esetlegesen közfeladatok 

átvállalása is, ha kicsit erősen akar fogalmazni. Nagyon nehéz ebben a helyzetben 

igazságos döntést hozni akkor, amikor - nem tud pontos összeget mondani, de - a 

jövő évben, a rezsiárak emelkedése miatt igen jelentős tartalékot kell képeznie az 

Önkormányzatnak. Még mindig nem tudják, hogy az Önkormányzatnak 

„nominálisan” mennyibe fog kerülni a gáz, illetve az elektromos áram. A 

fogyasztási adatokat ismerik csak, magát az árat nem. Még nem zárult le a 

közbeszerzési eljárás. Nagyjából tudják, hogy a környező kerületekben, illetve 

egyéb más, Magyarországon működő települési önkormányzatok tekintetében 

megközelítőleg öt-, és nyolcszoros lehet az elektromos áram ára. A gáz árának 

esetében óvatos, mert tudnak olyan településről, ahol "csak" tizenkét-

tizenötszörös, de tud olyan településről, ahol huszonhatszoros árat nyújtottak be. 

Tehát nem tudnak pontos összeggel számolni és nem tudnak pontos adatot 

megjelölni. Éppen ezért nagyon nehéz a helyzet, amikor a civil szervezetek 

támogatásáról kell dönteniük. Nehéz egy olyan konszenzust megteremteni, hogy 

melyik civil szervezetet támogatják és melyiket nem. Néhány adatot felsorol a 

tavalyi évből. A Képviselő-testület a tavalyi évben megközelítőleg 11 500 000,- 

Forintot osztott ki a civil szervezetek támogatására. Az idei évben, amikor úgy 

gondolnák, hogy kicsit kevesebb támogatást kérnek majd a szervezetek, 
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19 000 000,- Forintnál magasabb igényt nyújtottak be. Tehát az előző évi 

támogatásnak majdnem több mint a duplája. „Ennek ellenére azt javaslom, hogy 

próbáljunk meg olyan sarokpontokat lefektetni – és ezt szeretném, ha 

határozatban is meghoznánk –, amely alapján majd meg fogom tenni nyilván a 

javaslatomat, a döntés előtti javaslatomat. Ezek a sarokpontok a következőek. 

Nem titkolom, hogy három Frakcióvezetővel is egyeztettem. Ebben óriási 

különbség nem volt közöttünk és szeretném, hogy ha - mondom még egyszer - ezt 

határozatba is foglalnánk. Az első, hogy ha máshonnan támogatást – az 

Önkormányzattól természetesen -, más forrásból támogatást kap az adott civil 

szervezet, akkor őt most ne támogassuk. Nevezetesen kire gondolok. Például a 

sportegyesületekre, akik... - kuratóriumi Elnök Asszonnyal megbeszéltük - még 

az idén kiírják a pályázatot és ott rendelkezésre áll egy relatív elég magas összeg, 

amelyet én úgy gondolom, mivel év közben is sok kiadása volt az alapítványnak, 

a következő Testületi ülésre ennek a kompenzálását szeretném majd behozni, de 

ez a következő Testületi ülésnek a témája. Tehát ez az első, hogy aki máshonnan, 

az Önkormányzattól bármilyen támogatásban részesül azt most ne támogassuk. 

Nyilván mindenkinek szeretnénk valamilyen jellegű támogatást nyújtani. Én 

lefektetném azt, hogy aki produktumot állít elő, tehát kézzel fogható, - most akár 

hagyományőrzésről beszélhetünk, akár bármilyen más tevékenységről a 

településnek - az élvezzen előnyt, preferenciát. Szintén ne nagyon kapjon 

támogatást, vagy kimondom: ne kapjon támogatást, aki az Önkormányzat által 

végzett feladatot vagy pedig olyan tevékenységet próbál meg végezni, amire az 

Önkormányzat is jelentős forrásokat fordít. Majd, amikor odaérünk a 

javaslataimhoz akkor nyilván el fogom mondani. És még egy generális javaslatom 

van, hogy a tavalyi kiosztott összegeknek megközelítőleg a felét javaslom, akár 

teljes értékben, akár pedig szervezetenként megállapítani. Én ennek a négy 

sarokpontnak a lefektetésével azt kívánom megtenni, hogy ne legyenek nemtelen 

vitáink és ne bocsátkozzunk olyan kérdések megvitatásába, amit nem biztos, hogy 

itt kéne megtennünk. Azt gondolom és azt vélem, hogy ha ezeket lefektetjük és 

betartjuk, akkor relatíve nem lesz annyira bonyolult a támogatási összegnek a 

mértékének a megszavazása és kiosztása. Kérem ehhez a négy ponthoz legyenek 

szívesek véleményüket elmondani, kérdéseiket feltenni.” 

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy tulajdonképpen majdnem mindegyik elvvel egyet 

tudnának érteni - hiszen beszéltek is róla a napokban -, kivéve az utolsóval. Ennek 

az az oka, hogy Polgármester Úr azt mondja, hogy durván felezzék meg az elmúlt 

évi támogatást. A viták során évek óta elmondja, ahogy tavaly is és elmondja most 

is, amennyiben megfelezik a múlt évi támogatást, akkor ugyanaz az aránytalanság 

megmarad. Ezt nagyon konkrétan mondja. Sokszor nevezték már 

egyházellenesnek, de most is ki kell, hogy mondja, ha felezik a támogatás 

összegét, akkor a durván hatmillió Forintból 35%-ot fog elvinni a három 

egyházhoz kapcsolódó szervezet, és százalékról beszél nem összegszerűségről. 

Ebből egy, az Újtelepi szervezet el fog vinni 900 000,- Forintot vagyis durván a 
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támogatási keret 20%-át. Tehát ez az aránytalanság. Polgármester Úrnak jelezték, 

hogy körülbelül mi az Összefogás Soroksárért Frakció elképzelése. Egyetértenek 

azzal, hogy csökkenteni kell a támogatási keret összegét és durván 6 500 000,- 

Forintos keretet adtak volna, de kimondanak egy nagyon fontos pontot, nem lehet 

„privilegizálni” egyetlen egy szervezetet sem. Tehát itt arról beszélnek, hogy 

kinek milyen célzattal adják a támogatást. Egy nyugdíjas szervezet is kirándulásra 

költi a pénzt és 120 főre kap jelenleg körülbelül 150 000,- Forint támogatást, és 

van egy másik szervezet, amelyik szintén kirándulásra költi a pénzt és durván 100 

fő van meghatározva a kérelmében, az 900 000,- Forint támogatást kap. Számára 

ez itt az ellentmondás.  

 

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen is tárgyaltak erről a 

témakörről. Gyakorlatilag majdnem mindenben egyetértettek Ritter Ottó 

Képviselő Úrral és ugyan ez benne van a Polgármester Úr által készített 

javaslatban is. Figyelembe véve a mostani gazdasági helyzetet, a válságot, a 

háborút és a jövőben várható kiadásaikat is, Civil tanácsnokként azt javasolja, 

hogy a tavalyi szinthez képest az összeget csökkentsék a felére. Hogy ez most 

hatmillió Forint lesz vagy öt és fél, esetleg hat és fél, majd kiderül. Egyetértettek 

abban is, amit Polgármester Úr is elmondott, hogy ha az Önkormányzat valamit 

finanszíroz, akkor egy olyan szervezetet ne finanszírozzanak pluszban, aki ugyan 

azt a munkát vagy tevékenységet végzi. Azt se engedjék meg, hogy egy szervezet 

több helyről kérjen támogatást. Csak egy helyről kérjen és a másik helyről ne 

kapjon támogatást. Ezt úgy kellene megoldani, hogy ne legyen probléma. Sajnos 

a mostani nehéz helyzet erre kényszeríti őket, de ezt meg kell tenniük és ezt meg 

kell értenie mindenkinek.  

 

Bese Ferenc: Ritter Ottó Képviselő Úr által elmondottakra röviden válaszolva 

elmondja, hogy utána néztek és a Fatima Csillaga Alapítvány több, mint ötszáz 

gyermeket táboroztat ebből a támogatási összegből. Ez a pénz nyilván nem elég 

rá, de teljesen más tevékenységet folytat, mint maga az egyházközség, aminek 

tulajdonképpen az Alapítványa. 

 

Bereczki Miklós: Azt gondolja, amennyiben ilyen arányban tudják támogatni az 

egyházat, arra azt mondja, hogy istennek legyen hála, hogy megteremtette ezt a 

lehetőséget. Polgármester Úr szavait kicsit tovább gondolva, sokkal több vallásos 

ember van Soroksáron mind az említett száz, akár Újtelepen, akár Soroksár 

bármelyik részén. Hála istennek, hogy ezeket az embereket tudják támogatni. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy véleményének a lényegét Geiger Ferenc 

Képviselő Úr már elmondta, ezért nem szeretné megismételni. Visszatérve arra, 

hogy a Fatima Csillaga Alapítványnál micsoda munkát végeznek, az nem 

összehasonlítható azzal, hogy elmennek kirándulni. Itt gyermekek 

táboroztatásáról beszélnek. Pedagógusként tudja, hogy 10-20-30 vagy akár 40 
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gyereket egyszerre elvinni egy táborba és azt tartalommal megtölteni egy hétig, 

az nem ugyan az, mint egy egyszerű kirándulást megszervezni. Úgy gondolja, 

hogy arányaiban nem összevethető a kettő. Nem mindegy, hogy ötszáz gyereket 

visz el egy plébános úr, illetve a csapata vagy a diákok, akik ott összefognak és 

„konkrétan” önkéntesként tevékenykednek. Ők ezt a pénz nem arra használják, 

hogy kirándulgassanak és egy ebédet megoldjanak, hanem itt egy tartalmas 

program és foglalkoztatás folyik. Javasolja, hogy mindenki hasonlítsa össze a két 

dolog súlyát.  

 

Ritter Ottó: Elmondja, hogy biztos benne, miszerint az elmúlt két évben a 

beadott kérelem tartalma az volt, hogy száz-százhat fő menne és ennek durván az 

ötven százaléka felnőtt, ötven százaléka gyerek. Nem vitatkozik azon, hogy a 

gyerekekre mit kell költeni, csak pontosítani szerette volna. Ismét hangsúlyozza, 

hogy számára az aránytalanság a probléma, és mondják ki azt, hogy amennyiben 

máshonnan is kap az Önkormányzattól pénzt, akkor kicsit korlátozzák. Az 

egyházak jövő évi támogatásáról még fognak szavazni, ami elég nagy mennyiségű 

pénz, több, mint amit a civil szervezetek fognak kapni. Még egyszer 

hangsúlyozza, hogy azért emelte ki ezt az egyet, mert annyira nagy az 

aránytalanság, hogy húsz százalékát az összes pénznek egy szervezetnek adnák. 

„Nyugodtan ezt le is vehetjük a napirendről, hiszen így is-úgy is szavazás lesz. 

Szavazásnál majd eldöntjük, hogy igen, nem, igen, nem vagy egyben az egészet, 

aztán mindenki úgy, lelkiismerete szerint szavaz. Azt pedig nem hiszem, hogy 

nagyon bele kellett volna hozni Bereczki Úr részéről, hogy most mennyi vallásos, 

mennyire nem vallásos ember van ebbe a kerületbe, mert, hogy ha statisztikailag 

utána nézünk, akkor úgy is ez teljesen tiszta. Mert azt hiszem, hogy azzal, hogy 

én ezt a mondókámat elmondtam, azzal én nem azt mondtam, hogy én vallásos 

vagyok vagy nem vagyok vallásos, vagy meg vagyok keresztelve vagy nem 

vagyok megkeresztelve. Úgyhogy ezt nagyon szépen kérem, hogy ilyen témát ne 

hozzunk ide fel a testülethez.” 

 

Bese Ferenc: Ritter Ottó Képviselő Úr szavaira reagálva elmondja, hogy valóban, 

nemsokára napirendre kerül az egyházak támogatása. Gyakorlatilag ott is azt fogja 

javasolni, hogy az előző évi támogatásnak megközelítőleg „generálisan” a felét 

próbálják meg odaítélni. Még egyszer elmondja, hogy nem tudja „nominálisan”, 

de rettentő magas az a szám, amit elképzeléseik szerint ki kell gazdálkodni a jövő 

évi költségvetés terhére a rezsiárak elszabadulása miatt. 

 

Bereczki Miklós: „Csak röviden reagálnék. Hát szerintem azért van jelentősége, 

legalábbis számomra és nem csak számomra, hogy ki vallásos és ki nem. Az 

pedig, hogy Képviselő Úr vallásos -e az az Ő lelkiismeretének döntése. De az 

elmúlt évek hathatós hozzászólásai, ami az egyház ellen volt, én el tudom képzelni 

a választ. Köszönöm szépen.” 
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Bese Ferenc: „Én feltenném gyakorlatilag csomagban azt az elképzelést, amit 

elővezettem Önöknek. Nevezetesen, aki más forrásból részesül az most ne kapjon. 

Megközelítőleg - természetesen megközelítőleg, mert súlyoznunk kell - a tavalyi 

támogatásoknak közel a felét szeretnénk, hogy ha kiosztásra kerülne. Produktum 

- preferencia, tehát ha valaki értéket állít elő, akár kézzel fogható értéket, azt 

preferálhassuk. És aki Önkormányzat által végzett vagy egyébként más, 

Önkormányzat által támogatott feladatot kíván megvalósítani, az szintén ne 

részesüljön támogatásban most. Kérem, aki ezekkel a felvetésekkel egyetért az 

igennel szavazzon.” 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. azon szervezeteket, melyek más önkormányzati forrásból is jogosultak 

valamely támogatásra, nem részesíti a civil szervezetek támogatására elkülönített 

forrásból támogatásban. 

II. azon szervezetek részére, akik 2022. évben e jogcímen támogatásban 

részesültek, a 2022. évben nyújtott támogatási összegnek hozzávetőlegesen 50 %-

át biztosítja 

III. a támogatási kérelmek elbírálása során produktum-preferáciát alkalmaz 

IV. azon szervezetek részére nem nyújt támogatást, melyek az Önkormányzat 

által is végzett feladatot kívánnak megvalósítani.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 368/2022. (XI. 17.) határozata a civil szervezetek támogatásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. azon szervezeteket, melyek más önkormányzati forrásból is jogosultak 

valamely támogatásra, nem részesíti a civil szervezetek támogatására elkülönített 

forrásból támogatásban. 

II. azon szervezetek részére, akik 2022. évben e jogcímen támogatásban 

részesültek, a 2022. évben nyújtott támogatási összegnek hozzávetőlegesen 50 %-

át biztosítja 

III. a támogatási kérelmek elbírálása során produktum-preferációt alkalmaz 

IV. azon szervezetek részére nem nyújt támogatást, melyek az Önkormányzat 

által is végzett feladatot kívánnak megvalósítani. 

 

(9:51 óra: dr. Staudt Csaba távozik a Képviselő-testület üléséről.) 

 

Bese Ferenc: Most egy összegszerű „nominális” javaslatot szeretne felolvasni. 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kívánják -e, hogy a tavalyi 

támogatási összeget is megnevezze, vagy csak az idei javaslatot olvassa fel. 
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(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy elég, ha Polgármester Úr csak az idei 

évre vonatkozó támogatási javaslatot olvassa fel.) 

 

Úgy látja, hogy a saját táblázatában szereplő sorrend nem egyezik meg a Testületi 

anyagban található sorrenddel, ezért próbál lassabban haladni. 

Az előterjesztésben  

2. sorszám alatt szereplő „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesülete részére 200 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 400 000,- 

Forint támogatásban részesültek. 

(Úgy dönt, hogy mégis felolvassa a szervezetek részére adott, előző évi támogatás 

összegét.) 

29. sorszám alatt szereplő Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány – Soroksári 

Karitász csoportja részére 200 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 

400 000,- Forint támogatásban részesültek. 

3. sorszám alatt szereplő Dél-pesti ILCO Egyesület részére 100 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 200 000,- Forint támogatásban részesültek. 

1. sorszám alatt szereplő Adler Állatmentő Egyesület részére 400 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 1 000 000,- Forint támogatásban részesültek. 

5. sorszám alatt szereplő EGYÜTTÉRZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL 

EGYESÜLET – együtt a csepeli és soroksári rászorultakért részére 50 000,- 

Forint támogatást javasol, az előző évben 100 000,- Forint támogatásban 

részesültek. 

7. sorszám alatt szereplő Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete részére 

50 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 100 000,- Forint támogatásban 

részesültek. 

8. sorszám alatt szereplő Fatima Csillaga Alapítvány részére 900 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 1 800 000,- Forint támogatásban részesültek. 

21. sorszám alatt szereplő Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület részére 

400 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 600 000,- Forint 

támogatásban részesültek. Elmondja, hogy az Egyesület idén is egy kiadványt 

adnak ki Soroksár hagyományairól. 

19. sorszám alatt szereplő Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú 

Egyesület részére 150 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 300 000,- 

Forint támogatásban részesültek. 

20. sorszám alatt szereplő Soroksári Fehérasztal Társaság részére 250 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 500 000,- Forint támogatásban részesültek. 

9. sorszám alatt szereplő Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesület 

részére 200 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 400 000,- Forint 

támogatásban részesültek. 

10. sorszám alatt szereplő Híd a színpad világába Alapítvány idei évi támogatását 

nem javasolja, mert úgy gondolja, hogy ez az egyik szervezet, amelynek 

gyakorlatilag a teljes tevékenységét a Táncsics Mihály Művelődési Ház felöleli.  
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22. sorszám alatt szereplő Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért 

Alapítvány részére szintén nulla Forint támogatást javasol. Úgy gondolja, hogy 

ez az Alapítvány úgyszintén beletartozik abba a körbe, amit említett, azaz saját 

fenntartású intézményről van, ezért ne a fenntartótól kérjen támogatást. 

11. sorszám alatt szereplő Jószomszédok Egyesülete részére 150 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 300 000,- Forint támogatásban részesültek. 

13. sorszám alatt szereplő Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület idei évi 

támogatását nem javasolja. A Sport Alapítvány kiírandó pályázatát javasolja 

számukra. 

25.A és 25.B. sorszám alatt szereplő Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület két 

pályázatot is benyújtott. Elmondja, hogy a pályázatok átvizsgálását követően, az 

Önkormányzat jogászainak véleménye szerint nem felelnek meg a 

kritériumoknak. Azt is elmondja, hogy más forrásból megpróbálják támogatni a 

két megnevezett feladatot. Nevezetesen, a Soroksári Német Népdalkör egy CD-t 

fog kiadni, amit 100 000,- Forint értékben fognak támogatni. A Soroksári 

Pedagógus Kórus húsz éves évfordulójára tervezett rendezvényt is támogatni 

fogják. 

24. sorszám alatt szereplő Soroksári Nőegylet Egyesület részére 150 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 300 000,- Forint támogatásban részesültek. 

4. sorszám alatt szereplő Dél-pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 100 000,- 

Forint támogatást javasol, az előző évben 200 000,- Forint támogatásban 

részesültek. 

14. sorszám alatt szereplő Pacsirta Klub Egyesület részére 150 000,- Forint 

támogatást javasol, az előző évben 300 000,- Forint támogatásban részesültek.  

18. sorszám alatt szereplő Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és 

Sportegyesület idei évi támogatását nem javasolja, Sportegyesület lévén szintén a 

Sport Alapítvány támogatását javasolja. 

15. sorszám alatt szereplő Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület idei évi 

támogatását nem javasolja. Sportegyesület lévén szintén a Sport Alapítvány 

támogatását javasolja. 

16. sorszám alatt szereplő Rozmaring Nyugdíjas Egyesület részére 150 000,- 

Forint támogatást javasol, az előző évben 300 000,- Forint támogatásban 

részesültek. 

30. sorszám alatt szereplő Tenisztanoda Sportegyesület tavaly 300 000,- Forint 

támogatást kapott, azonban az idei évi támogatását nem javasolja. Sportegyesület 

lévén javasolja, hogy a Sport Alapítványhoz forduljanak. 

Hozzáteszi, hogy minden egyes sportegyesület írásos értesítést fog kapni erről. 

Tehát nem lesznek kizárva a támogatásból, de ebből a forrásból most nem tudnak 

nekik támogatást biztosítani. 

31. sorszám alatt szereplő Vízió Egyesület részére 200 000,- Forint támogatást 

javasol, az előző évben nem kaptak támogatást. 
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17. sorszám alatt szereplő Soroksár Kultúrájáért Egyesület esetében is azt 

gondolja, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház elvégzi a feladatot, ezért nem 

javasolja a támogatásukat.  

28. sorszám alatt szereplő Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület 

támogatását nem javasolja. Sportegyesületről lévén szó, szintén azt javasolja, 

hogy forduljanak a Sport Alapítványhoz.  

26. sorszám alatt szereplő Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület tavaly 

nem kért támogatást. Idén 200 000,- Forint támogatást javasol a soroksári 

hagyományok egyik legfőbb megőrzőjének.  

27. sorszám alatt szereplő Soroksári Német Zenei Egyesület részére 200 000,- 

Forint támogatást javasol. Az Egyesület tavaly nem kért támogatást. 

6. sorszám alatt szereplő Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 

részére 200 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 400 000,- Forint 

támogatásban részesültek. 

12. sorszám alatt szereplő Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 

részére 200 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 400 000,- Forint 

támogatásban részesült. 

23. sorszám alatt szereplő Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány, 

azaz a Cserkészcsapat részére 250 000,- Forint támogatást javasol, az előző évben 

500 000,- Forint támogatásban részesültek. 

 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van -e egyéb javaslatuk. 

 

Bányai Amir Attila: „Köszönöm a szót. Nagyjából egyetértek azzal, amit 

Polgármester Úr javasol, kivéve a Vízió Egyesületet, ami nyíltan politikai 

egyesület és mint olyan nem tartom támogatandónak. Kérem megfontolni. 

Köszönöm szépen.” 

 

Sinkovics Krisztián Ádám: „Képviselő Úr! Nem tartom elegánsnak, hogy 

kiragad egy egyesületet és ilyen szavakkal illeti. Az egyesület közösségi, 

kulturális tevékenységet folytat, amely mellett megfér szerintem, hogy a tagok 

világnézeti elkötelezettséggel is rendelkeznek adott esetben. Az sem lenne 

elegáns, hogy ha bárki itt azt mondaná, hogy mondjuk az Együttérzés Korlátok 

Nélkül Egyesület, mondjuk Szabó Szabolcs politikai céljait szolgálná. Ezt nem 

mondja senki, nem lenne elegáns.” 

 

Ritter Ottó: „Hát ez nagyon durva volt az Alpolgármester Úr részéről. Egy 

egyesület, amelyik korábban kezdett dolgozni karitatív munkát, mint ahogy a 

jelenlegi Országgyűlési Képviselő, országgyűlési képviselő lett volna. Ezt 

összehozni politikai célokkal, akkor amikor hozzávetőlegesen hetente olyan 

kétszáz-kétszázötven családnak biztosítunk napi szinten ellátást. Van, aki csak ezt 

tudja étkezni. Akkor amikor havonta kétszázötven fős melegétel főzését csinálunk 

saját pénzből és kiosztjuk, és az emberek ott sorba állnak tömegével, Csepeliek, 
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Soroksáriak. A Soroksáriaknak hozzuk át az ételt, a meleg ételt. Tehát ezt 

politikával összefüggésbe hozni azért, mert az Országgyűlési Képviselő is tagja 

az egyesületnek. Ez, én azt gondolom, kicsit durvább, mint hogy ha a Vízióról 

beszélünk. Úgyhogy ezt abszolút visszautasítom. Én javaslom ebből következően 

azt, hogy ezzel vegyük úgy le a napirendről, hogy én azt javaslom Ritter Ottóként 

– akár ügyrendiként -, Polgármester Úr tegye fel szavazásra a listáját úgy ahogy 

van. Mindenki lelkiismerete szerint szavazzon, mert annak semmi értelme, hogy 

most itt egy-egy témakört kiemeljünk, ki miért, hogyan merre. Hiszen 

egyértelműen tudjuk, hogy hozzávetőlegesen így is-úgy is… A döntést úgy is 

tudjuk, hogy mi lesz, de az, hogy ilyen hangokat halljon az ember, amit tényleg 

vissza kell utasítanom. Főleg akkor, amikor az Alpolgármester Úr konkrétan 

tudja, hogy a Vízió, hogy alakult meg, mint alakult meg, és az országba, hogy 

vannak ilyen Vízió egyesületek és ez echte politikai szervezet. Úgyhogy én azt 

gondolom zárjuk le a vitát. Polgármester Urat arra javaslom, hogy tegye fel a 

szavazásra és akkor ebbe a napirendbe nincs értelme tovább folytatni a vitát.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen Képviselő Úr. Sok mindennel egyetértek, 

nyilván az Ön szavaival. Hasonló kérésem lenne egyébként mindkét oldalhoz 

vagy mindhárom, vagy nem tudom hány oldal van már lassan. Meg a független 

Képviselő Úrnak is természetesen mondom. Sajnálatos módon most már, azt 

hiszem a harmadik Testületi ülés, amikor én is megkérem Önöket, hogy hagyjuk 

a nagypolitikát arra és oda, ahova való. Foglalkozzunk Soroksárral és ez 

mindenkire érvényes. Valószínűleg, valószínűleg nem lett volna ez a viszont 

válasz, ha előtte nem lett volna egy ilyen jellegű politikai beszólás, és így tovább, 

és így tovább. Én nem szeretnék ebbe belemenni, jó? Úgy, hogy ebbe külön kérek 

mindenkit, hogy a jövőben is tartózkodjunk ettől.” 

Ügyrendi javaslatként felteszi a vita lezárását és a szavazást. Kéri, hogy aki 

egyetért a vita lezárásával az igennel szavazzon. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat civil szervezetek támogatására 

" című napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 369/2022. (XI. 17.) határozata a „Javaslat civil szervezetek 

támogatására" című napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita 

lezárásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat civil szervezetek támogatására " 

című napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja. 
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Bese Ferenc: Megkéri, hogy dr. Staudt Csaba Képviselő Úr gépét kapcsolják ki, 

mert idő közben elment a Képviselő-testület üléséről. 

Jelzi, hogy a vitát lezárja, de mivel előre jelezték hozzászólási szándékukat, ezért 

megadja a szót Sinkovics Krisztián Ádám Alpolgármester Úrnak, Bereczki 

Miklós Képviselő Úrnak és Ritter Ottó Frakcióvezető Úrnak. 

 

Sinkovics Krisztián Ádám: „Úgy néz ki, hogy Képviselő Úr nem fogta meg a 

hozzászólásom lényegét. Pont azt mondom, hogy nem lenne méltányos és 

elegáns, hogy ha akár az Önök Egyesületét bárki ilyen vádakkal illetné. 

Köszönöm.” 

 

Bereczki Miklós: „Azt gondolom nagyon sokan segítenek Soroksáron is és 

Csepelen is a rászorulóknak. A 23. Kerületért Egyesület is rendszeresen szállít 

kenyéradományt a hajléktalan szállóra, nem csak Soroksárra, hanem többhelyen 

is, mégse szoktuk ezt állandóan, Testületi ülésen mellünket veregetve emlegetni. 

És még lábjegyzetként, hogy mi támogatást se kérünk jelen civil támogatás 

keretében, tehát megpróbáljuk megoldani máshogy. Csak ennyit szerettem 

volna.” 

 

Ritter Ottó: „Most nem, mint Frakcióvezető, hanem mint az adott Egyesületnek 

az egyik tagjaként és képviselőként szólnék hozzá. Megköszönve a Testületnek, 

azt a döntését, hogy megelőlegezve, hogy az adott Egyesület ötvenezer Forintban 

részesülne. Tekintettel arra, hogy nem én adtam be ugye a kérvényt, hanem a 

Egyesületnek a vezetője, ezért csak megelőlegezni szeretném, hogy vissza fogjuk 

utasítani ezt az ötvenezer Forintot és akkor levesszük a napirendről azt, hogy bárki 

is politikai szervezetként aposztrofálja, ezt a tizenöt éve működő karitatív 

szervezetet. És ígérem, hogy többet nem is fogunk fordulni a Soroksári 

Önkormányzathoz ilyen kéréssel, mert abszolúte nem helyénvaló ilyen témát 

idehozni, hogy politikai szervezetnek minősítsenek egy ilyen szervezetet. 

Úgyhogy akár ezt az ötvenezret már most ki lehet még pluszba osztani, mert biztos 

vagyok benne, hogy hivatalosan visszafogjuk vonni a kiértesítés kapcsán, hogy 

köszönjük szépen, de nem fogjuk kérni.” 

 

Bese Ferenc: „Köszönöm szépen Képviselő Úr. Szavazásra fogom fölterjeszteni 

nyilván az ötvenezer Forintot. Ha Önök úgy gondolják akkor majd visszautasítják. 

Lehet, hogy nem ide tartozik, csak megkérdezném, hogy Csepel 

Önkormányzatától mennyi támogatást kapnak?” 

 

Ritter Ottó: „Nem kértünk.” 

 

Bese Ferenc: „Ja, nem kérnek, értem. Köszönöm szépen.” 

Jelzi, hogy szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot és kéri, hogy aki ezzel 

egyetért az - majd az érintettség bejelentése után - igennel szavazzon. 
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Elmondja, hogy az itt felsorolt Egyesületek nagy részének aktív tagja, illetve majd 

minden ülésükön jelen van, ezért bejelenti érintettségét. Természetesen erről 

szavazni fog a Képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy Geiger Ferenc Képviselő 

Úrtól kezdve sorba mehetnének mindannyiuk érintettségén. Fel fogja tenni 

szavazásra, hogy kizárják -e egymást a civil szervezetek támogatásáról szóló 

szavazásból. Elmondja, hogy aki „igennel” szavaz, az kizárja az érintett 

képviselőket a szavazásból. Jómaga a „nem” szavazást javasolja, azaz aki nem 

zárná ki a Képviselőket a szavazásból az „nemmel” szavazzon. 

Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat civil szervezetek támogatására" c. napirendi pont tárgyalása során nem 

zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - a polgármestert, és - érintettségük miatt 

- azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, támogatási 

kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai.” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő igen szavazat nélkül, 11 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította a javaslatot és érintettségük miatt nem 

zárja ki a polgármestert és az érintett képviselőket a döntéshozatalból. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 370/2022. (XI. 17.) határozata a polgármester és egyes 

képviselők szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat civil szervezetek támogatására" c. napirendi pont tárgyalása során nem 

zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt - a polgármestert, és - érintettségük miatt 

- azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, támogatási 

kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az általa 

megfogalmazott javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Segíteni a rászoruló állatokon.  

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  
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a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét 

200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Saját szervezésű 

programok (farsang, gyereknap, mikulás ünnepség). 

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Sztómás betegek segítése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület műszaki mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  
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III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 50.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 2023. évben a melegételosztás 

feltételeinek biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 200.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egy évben egyszer 

találkozó megszervezése a Cserkeszőlői gyógyfürdőben. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 50.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kulturális szórakoztató 

rendezvények 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 900.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi 

családok részére.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Országjáró 

kirándulás szervezése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  
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III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Híd a színpad világába Alapítványt – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Jószomszédok Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az 

alábbi célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -Újtelep 

közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 

tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet 

erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság erősítése a 

lakóközöségben. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetét 200.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: XXIII. kerületi lakosságot 

érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az 

alábbi célra használhat fel: Kulturális rendezvényeink támogatása. 

Egészségmegőrzési céllal fürdő látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet – a 368/2022. 

(XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. 

évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzési program gyógyfürdő 

részvétel külön busz bérléssel, idősek napi ünnepség.   

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet – a 

368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 

környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 250.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Budapest új kulturális létesítményeinek 

megtekintése és megismerése, hozzájárulás a szervezet működési költségeihez. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár vendéglőiről és 

kocsmáiról könyv kiadása. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 
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rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért Alapítványt 

– a 368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése 

alapján – 2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 250.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. Pázmány Péter 

Cserkészcsapat 2023. évi nagytáborának támogatása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 
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támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári 

Pedagógus Kórus 20. éves évfordulójának megrendezése" céljából – a „Javaslat 

civil szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári Német 

Népdalkör CD felvételének elkészítése, kiadása" céljából – a „Javaslat civil 

szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az egyesület nyári felnőtt 

tánctáborának támogatása. Az egyesület különböző korosztályokba tartozó tagjai 

között a közösségi érzés megerősítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés 

megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: hagyományőrző koncertek szervezése és 

lebonyolítása, valamint hangszerek vásárlása. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés 

megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet – a 

368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány- Soroksári Karitász 

csoportját 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 

Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2023. évi programjainak 

megvalósítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Vízió Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi 

célra használhat fel: Közösségépítés. Soroksár helytörténete és a helyi értékek 

megismerésének elősegítése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés 

megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási 

összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 371/2022. (XI. 17.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Segíteni a rászoruló állatokon.  

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  



53 
 

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 372/2022. (XI. 17.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesületét200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: 

Saját szervezésű programok (farsang, gyereknap, mikulás ünnepség). 

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 373/2022. (XI. 17.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 100.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Sztómás betegek segítése. 

II.kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 374/2022. (XI. 17.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület műszaki mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése. 

II.kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 375/2022. (XI. 17.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 50.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 2023. évben a melegételosztás 

feltételeinek biztosítása.  

II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 376/2022. (XI. 17.)határozata az Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 200.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Egy évben egyszer 

találkozó megszervezése a Cserkeszőlői gyógyfürdőben. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 377/2022. (XI. 17.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők 

Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét50.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kulturális szórakoztató 

rendezvények 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 378/2022. (XI.9.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 900.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi 

családok részére.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 379/2022. (XI. 17.) határozata a Független Nők Egyesülete a 

XXIII. Kerületért Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Országjáró 

kirándulás szervezése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 380/2022. (XI. 17.) határozata a Híd a színpad világába 

Alapítvány 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Híd a színpad világába Alapítványt – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 381/2022. (XI. 17.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Jószomszédok Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -Újtelep 

közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 

tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági 

élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság 

erősítése a lakóközöségben. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 382/2022. (XI. 17.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezete 2023. évi támogatásáról 

 Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetét 

200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: XXIII. kerületi 

lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges 

anyagi támogatás 
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II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 383/2022. (XI. 17.) határozata a Molnár-sziget Sporthorgász 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet – a 368/2022. (XI. 

17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben 

nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 384/2022. (XI. 17.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Kulturális rendezvényeink támogatása. 

Egészségmegőrzési céllal fürdő látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 385/2022. (XI. 17.) határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika 

Sportegyesület2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet – a 

368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 386/2022. (XI. 17.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzési program gyógyfürdő 

részvétel külön busz bérléssel, idősek napi ünnepség.   

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon  

belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 387/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksár Kultúrájáért 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

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

testületének 388/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksár Millennium-telepi 

Kutyaiskola és Sportegyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet– 

a 368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján 

– 2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 389/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Botanikus Kert 

Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

150.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 

környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 390/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 250.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Budapest új kulturális létesítményeinek 

megtekintése és megismerése, hozzájárulás a szervezet működési 

költségeihez. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 
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a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 391/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár vendéglőiről és 

kocsmáiról könyv kiadása. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 392/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári I. számú Összevont 

Óvoda Gyermekeiért Alapítvány2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári I. számú Összevont Óvoda Gyermekeiért 

Alapítványt – a 368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű 

döntése alapján – 2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

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

testületének 393/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: A 923. sz. 

Pázmány Péter Cserkészcsapat 2023. évi nagytáborának támogatása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 394/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 395/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi  

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári 

Pedagógus Kórus 20. éves évfordulójának megrendezése" céljából – a „Javaslat 

civil szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 396/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet a "Soroksári Német 

Népdalkör CD felvételének elkészítése, kiadása" céljából – a „Javaslat civil 

szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 397/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Tánc Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-

tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az egyesület nyári felnőtt 

tánctáborának támogatása. Az egyesület különböző korosztályokba tartozó 

tagjai között a közösségi érzés megerősítése.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 398/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Zenei 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: hagyományőrző koncertek szervezése és 

lebonyolítása, valamint hangszerek vásárlása. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 399/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Súlyemelő és 

Szabadidősport Egyesület2023. évi támogatásáról 

 Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet– a 

368/2022. (XI. 17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 400/2022.(XI. 17.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért 

Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány- Soroksári 

Karitász csoportját 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat 

fel: A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2023. évi 

programjainak megvalósítása.  

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá, amennyiben a 

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 
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a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

lehetőség szerint azt követő 15 napon belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 401/2022.(XI. 17.) határozata a Tenisztanoda 

Sportegyesület2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 402/2022.(XI. 17.) határozata a Vízió Egyesület2023. évi 

támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Vízió Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi 

célra használhat fel: Közösségépítés. Soroksár helytörténete és a helyi értékek 

megismerésének elősegítése. 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

Határidő: az érintett értesítésére:2022. november 30.,  

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Geiger Ferenc: Megkérdezi, hogy mennyi az odaítélt teljes támogatási összeg. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy kereken ötmillió Forint. Ezt a napirendi pontot 

lezárja. 
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0. napirendi pont  Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajziszámú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt 

található ingatlan mindösszesen 2892/13500 tulajdoni 

hányadára teendő új vételi és megváltási ajánlatok 

megtételéről, eladási ajánlat elfogadásáról szóló döntés 

meghozatalára 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - a 308/2019. (VII. 

02.) számú határozatban foglaltak végrehajtása érdekében - meg kívánja szerezni 

a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-

163. szám alatt található ingatlannak a nem az Önkormányzat tulajdonában álló, 

mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadát összesen 52.301.390,-Ft azaz 

ötvenkettőmillió-háromszázegyezer-háromszázkilencven forint ellenében, az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének ingatlanvásárlás sora terhére. Ennek 

érdekében, tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetése iránti per megindítását, és az Önkormányzat keresetéről történő 

tudomásszerzést követően több alperes is jelezte, hogy megfelelő ajánlat esetén 

lehetséges, hogy mégis értékesítené a tárgyi ingatlanban fennálló tulajdoni 

hányadát az Önkormányzat részére, és mert a peren kívüli megállapodás szolgálná 

leginkább az Önkormányzat érdekeit is 

a) elfogadja Bakai Regina és Kaltenceker Margit ajánlatát, mely szerint Bakai 

Reginának a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, Kaltenecker 

Margit holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni 

hányadát – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó 

megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a 

hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 23.000.000,-Ft 

azaz huszonhárommillió forint ellenében, mely tartalmazza az 
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állagtulajdonjog és a haszonélvezeti jog értékét is, értékesítenék az 

Önkormányzat részére; 

b) vételi ajánlatot tesz Pákai Tibor László részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, Tarján Márta Mária holtig tartó haszonélvezeti 

jogával terhelt 558/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat 

szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a 

földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – a haszonélvezeti jog értékét is 

figyelembe véve mindösszesen 6.805.440,-Ft azaz hatmillió-

nyolcszázötezer-négyszáznegyven forint  ellenében; 

c) megváltási ajánlatot tesz Tarján Márta Mária részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban Pákai Tibor László 558/13500 tulajdoni hányadán – 

mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás 

alapján természetben a földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös 

használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – 

fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára mindösszesen 1.701.360,-Ft 

azaz egymillió-hétszázegyezer-háromszázhatvan forint ellenében; 

d) vételi ajánlatot tesz Vinczéné Török Magdolna részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló, 876/13500 tulajdoni hányadára – mely az 

ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 12. számú lakásnak, valamint a közös használatú 

földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

14.636.700,-Ft azaz tizennégymillió-hatszázharminchatezer-hétszáz forint 

ellenében; 

e) vételi ajánlatot tesz Krisztu Györgyné részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 330/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan 

használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 11. számú lakás 330/1314-ed részének + a hozzá 

tartozó 2+2 db tároló 330/1314-ed részének + a közös használatú földterület 

tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

6.157.890,-Ft azaz hatmillió-egyszázötvenhétezer-nyolcszázkilencven 

forint ellenében; 

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

ajánlatok megtételére, majd a tulajdonosok által elfogadott vételi ajánlatokkal és 

haszonélvezők által elfogadott megváltási ajánlatokkal érintett tulajdoni 

hányadok tekintetében az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződések aláírására. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2022. (XI. 17.) 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 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - a 308/2019. (VII. 

02.) számú határozatban foglaltak végrehajtása érdekében - meg kívánja szerezni 

a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-

163. szám alatt található ingatlannak a nem az Önkormányzat tulajdonában álló, 

mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadát összesen 52.301.390,-Ft azaz 

ötvenkettőmillió-háromszázegyezer-háromszázkilencven forint ellenében, az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének ingatlanvásárlás sora terhére. Ennek 

érdekében, tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetése iránti per megindítását, és az Önkormányzat keresetéről történő 

tudomásszerzést követően több alperes is jelezte, hogy megfelelő ajánlat esetén 

lehetséges, hogy mégis értékesítené a tárgyi ingatlanban fennálló tulajdoni 

hányadát az Önkormányzat részére, és mert a peren kívüli megállapodás szolgálná 

leginkább az Önkormányzat érdekeit is 

a) elfogadja Bakai Regina és Kaltenceker Margit ajánlatát, mely szerint Bakai 

Reginának a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, Kaltenecker 

Margit holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni 

hányadát – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó 

megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a 

hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 23.000.000,-Ft 

azaz huszonhárommillió forint ellenében, mely tartalmazza az 

állagtulajdonjog és a haszonélvezeti jog értékét is, értékesítenék az 

Önkormányzat részére; 

b) vételi ajánlatot tesz Pákai Tibor László részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, Tarján Márta Mária holtig tartó haszonélvezeti 

jogával terhelt 558/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat 

szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a 

földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – a haszonélvezeti jog értékét is 

figyelembe véve mindösszesen 6.805.440,-Ft azaz hatmillió-

nyolcszázötezer-négyszáznegyven forint  ellenében; 

c) megváltási ajánlatot tesz Tarján Márta Mária részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban Pákai Tibor László 558/13500 tulajdoni hányadán – 

mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás 

alapján természetben a földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös 

használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – 
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fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára mindösszesen 1.701.360,-Ft 

azaz egymillió-hétszázegyezer-háromszázhatvan forint ellenében; 

d) vételi ajánlatot tesz Vinczéné Török Magdolna részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló, 876/13500 tulajdoni hányadára – mely az 

ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 12. számú lakásnak, valamint a közös használatú 

földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

14.636.700,-Ft azaz tizennégymillió-hatszázharminchatezer-hétszáz forint 

ellenében; 

e) vételi ajánlatot tesz Krisztu Györgyné részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 330/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan 

használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 11. számú lakás 330/1314-ed részének + a hozzá 

tartozó 2+2 db tároló 330/1314-ed részének + a közös használatú földterület 

tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

6.157.890,-Ft azaz hatmillió-egyszázötvenhétezer-nyolcszázkilencven 

forint ellenében; 

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

ajánlatok megtételére, majd a tulajdonosok által elfogadott vételi ajánlatokkal és 

haszonélvezők által elfogadott megváltási ajánlatokkal érintett tulajdoni 

hányadok tekintetében az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződések aláírására. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

11. napirendi pont  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196246/3 helyrajzi 

számú, természetben a Virágpatak utcára merőlegesen futó 

ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 
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Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdaságfejlesztés 

céljából, a közúthálózat fejlesztése érdekében meg kívánja szerezni a 0196246/3 

helyrajzi számú, 5830 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 73.920.558,-Ft, azaz 

hetvenhárommillió-kilencszázhúszezer-ötszázötvennyolc forint ellenében, mely 

összegből 67.499.740,-Ft a földterület értéke, 6.420.818,-Ft a 0196246/3 helyrajzi 

számúingatlanra a szomszédos ingatlanokról átnyúló, elbontandó felépítmények 

és építmények bontási költsége és a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanról 

elbontandó épületrészre csatlakozó, a 0196246/7 helyrajzi számú ingatlanon 

található telephelyet ellátó elektromos fővezeték kapcsolószekrénye 

áthelyezésének költsége. 

Ennek érdekében  

a) Józsa Roland Sándor részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 

a.1) 2364/17493 tulajdoni hányadára – a tulajdoni hányadot Józsa Eszter 

Zsuzsa, valamint Józsa Sándor Mihály javára bejegyzett holtig tartó 

haszonélvezeti jogok értékét is figyelembe véve –vételi ajánlatot tesz 

3.648.759, -Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-

hétszázötvenkilenc forint ellenében; 

a.2) 726/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.801.395, -Ft, azaz 

kettőmillió-nyolcszázegyezer-háromszázkilencvenöt forint ellenében; 

b) a Werling és Társa Műanyagipari Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719820) 

részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 543/17493 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.095.259, -Ft, azaz kettőmillió-

kilencvenötezer-kettőszázötvenkilenc forint ellenében; 

c) Galgóczi Csaba részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint ellenében; 

d) Galgóczi Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint ellenében; 

e) Kovács Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 196.792, -Ft, azaz 

egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő forintellenében; 

f) Kovácsné Menyhárt Anita részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 196.792, -Ft, 

azaz egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő forintforint 

ellenében; 

g) Halász János József részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 2469/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 9.527.060, -

Ft, azaz kilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatvan forint ellenében; 
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h) a Major Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 13-09-062460) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 2634/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

10.163.741, -Ft, azaz tízmillió-egyszázhatvanháromezer-

hétszáznegyvenegy forint ellenében; 

i) a Duna Frost Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-202465) részére a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1083/17493 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 4.178.941, -Ft, azaz négymillió-egyszázhetvennyolcezer-

kilencszáznegyvenegy forint ellenében; 

j) az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (végelszámolás alatt, 

cégjegyzékszám: 01-02-053511) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 5664/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

21.855.515, -Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázötvenötezer-ötszáztizenöt 

forint ellenében; 

k) a Kuti és Társai Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-362601) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1326/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

5.116.598, -Ft, azaz ötmillió-egyszáztizenhatezer-ötszázkilencvennyolc 

forint ellenében; 

l) Józsa Eszter Zsuzsa részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát terhelő holtig 

tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot tesz 3.648.760, 

-Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-hétszázhatvan forint 

ellenében; 

m) Józsa Sándor Mihály részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát 

terhelő holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot 

tesz 1.824.380, -Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonnégyezer-

háromszáznyolcvan forint ellenében; 

valamint megfizet a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanra a szomszédos 

ingatlanokról átnyúló, elbontandó felépítmények, építmények elbontása és a 

0196246/3 helyrajzi számú ingatlanról elbontandó épületrészre csatlakozó, a 

0196246/7 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyet ellátó elektromos 

fővezeték kapcsolószekrénye áthelyezésének költségeként mindösszesen 

6.420.818,-Ft összeget a 3. számú mellékletként csatolt ingatlanforgalmi szakértői 

vélemény 2.-3. oldalán található részletező táblázatban foglaltak szerint, azok 

számára, akik érdekében az elbontandó/áthelyezendő 

felépítmények/létesítmények működnek és vállalják azok elbontását/áthelyezését. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vételi ajánlatok megtételéről, és 

azok elfogadása esetén írja alá az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést. 
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Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2022. (XI. 17.) határozata a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdaságfejlesztés 

céljából, a közúthálózat fejlesztése érdekében meg kívánja szerezni a 0196246/3 

helyrajzi számú, 5830 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 73.920.558,-Ft, 

azaz hetvenhárommillió-kilencszázhúszezer-ötszázötvennyolc forint 

ellenében, mely összegből 67.499.740,-Ft a földterület értéke, 6.420.818,-Ft a 

0196246/3 helyrajzi számúingatlanra a szomszédos ingatlanokról átnyúló, 

elbontandó felépítmények és építmények bontási költsége és a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanról elbontandó épületrészre csatlakozó, a 0196246/7 

helyrajzi számú ingatlanon található telephelyet ellátó elektromos fővezeték 

kapcsolószekrénye áthelyezésének költsége. 

Ennek érdekében  

a) Józsa Roland Sándor részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 

a.1) 2364/17493 tulajdoni hányadára – a tulajdoni hányadot Józsa Eszter 

Zsuzsa, valamint Józsa Sándor Mihály javára bejegyzett holtig tartó 

haszonélvezeti jogok értékét is figyelembe véve –vételi ajánlatot tesz 

3.648.759, -Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-

hétszázötvenkilenc forint ellenében; 

a.2) 726/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.801.395, -Ft, 

azaz kettőmillió-nyolcszázegyezer-háromszázkilencvenöt forint 

ellenében; 

b) a Werling és Társa Műanyagipari Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719820) 

részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 543/17493 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.095.259, -Ft, azaz kettőmillió-

kilencvenötezer-kettőszázötvenkilenc forint ellenében; 

c) Galgóczi Csaba részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint 

ellenében; 

d) Galgóczi Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint 

ellenében; 
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e) Kovács Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 196.792, -Ft, azaz 

egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő forintellenében; 

f) Kovácsné Menyhárt Anita részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

196.792, -Ft, azaz egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő 

forintforint ellenében; 

g) Halász János József részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 2469/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 9.527.060, -

Ft, azaz kilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatvan forint ellenében; 

h) a Major Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 13-09-062460) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 2634/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

10.163.741, -Ft, azaz tízmillió-egyszázhatvanháromezer-

hétszáznegyvenegy forint ellenében; 

i) a Duna Frost Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-202465) részére a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1083/17493 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 4.178.941, -Ft, azaz négymillió-egyszázhetvennyolcezer-

kilencszáznegyvenegy forint ellenében; 

j) az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (végelszámolás 

alatt, cégjegyzékszám: 01-02-053511) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 5664/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

21.855.515, -Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázötvenötezer-

ötszáztizenöt forint ellenében; 

k) a Kuti és Társai Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-362601) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1326/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

5.116.598, -Ft, azaz ötmillió-egyszáztizenhatezer-ötszázkilencvennyolc 

forint ellenében; 

l) Józsa Eszter Zsuzsa részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát 

terhelő holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot 

tesz 3.648.760, -Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-

hétszázhatvan forint ellenében; 

m) Józsa Sándor Mihály részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát 

terhelő holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot 

tesz 1.824.380, -Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonnégyezer-

háromszáznyolcvan forint ellenében; 

valamint megfizet a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanra a szomszédos 

ingatlanokról átnyúló, elbontandó felépítmények, építmények elbontása és a 

0196246/3 helyrajzi számú ingatlanról elbontandó épületrészre csatlakozó, a 

0196246/7 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyet ellátó elektromos 
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fővezeték kapcsolószekrénye áthelyezésének költségeként mindösszesen 

6.420.818,-Ft összeget a 3. számú mellékletként csatolt ingatlanforgalmi 

szakértői vélemény 2.-3. oldalán található részletező táblázatban foglaltak 

szerint, azok számára, akik érdekében az elbontandó/áthelyezendő 

felépítmények/létesítmények működnek és vállalják azok 

elbontását/áthelyezését. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vételi ajánlatok megtételéről, és 

azok elfogadása esetén írja alá az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. napirendi pont  Javaslat Budapest XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között 

és a Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3) lévő 22 kV-os 

közcélú villamos hálózat áthelyezéséről, átalakításáról 

szóló megállapodások megkötésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között 22 kV-os villamos szabadvezeték-

szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének költségeit, 

továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül - az 

ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége a 2005/2020. 

(XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési infrastruktúra fejlesztési 

feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások során 

rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására vonatkozó TNÁ-IF/10205/2022. számú megállapodást. 
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III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3)22 kV-os villamos 

szabadvezeték-szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés 

nélkül - az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési 

infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások 

során rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására kötendő TNÁ-IF/10237/2022. számú megállapodást. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 405/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Nyír 

utca 32/A-50. szám alatti ingatlanok között 22 kV-os közcélú villamos hálózat 

áthelyezésével, átalakításával kapcsolatos megállapodás megkötéséről és a 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között 22 kV-os villamos szabadvezeték-

szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének költségeit, 

továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül - az 

ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonábaadja. A kivitelezés becsült költsége a 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési infrastruktúra 

fejlesztési feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások során 

rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására vonatkozó TNÁ-IF/10205/2022. számú megállapodást. 
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III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 406/2022.(XI.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3) 22 kV-os közcélú villamos hálózat 

áthelyezésével, átalakításával kapcsolatos megállapodás megkötéséről és a 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3)22 kV-os villamos 

szabadvezeték-szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés 

nélkül - az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési 

infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások 

során rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására kötendő TNÁ-IF/10237/2022. számú megállapodást. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

(10:11 óra: Tüskés Józsefné távozik a Képviselő-testület üléséről, Bereczki Miklós 

elhagyja a Tanácstermet.) 

 

 

13. napirendi pont  Javaslat Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget új híd, 

valamint a Haraszti út – M0 összekötés és híd kapcsán 

érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodások megkötésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 
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(10:12 óra: Bereczki Miklós visszaérkezik a tanácsterembe.) 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslatokat. 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Molnár-sziget új híd kapcsán érintett kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási költségeit, továbbá vállalja, hogy az így 

megvalósult gázvezetéket - külön térítés nélkül - az MVM FŐGÁZ 

Földgázhálózati Kft. kizárólagos tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 

támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft-vel a kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási feladataira vonatkozó Együttműködési 

Megállapodást. 

III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Haraszti út – M0 autópálya közötti út kapcsán érintett 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltásával és kártalanítással kapcsolatos 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult gázvezetéket - külön térítés 

nélkül - az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tulajdonába adja. A kivitelezési munka megkezdésekor esedékes előleg a 

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 

támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltási és kártalanítási feladataira 

vonatkozó Kártalanítási és Együttműködési Megállapodást. 
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III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 407/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Molnár-sziget új híd kapcsán érintett földgázvezeték kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Molnár-sziget új híd kapcsán érintett kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási költségeit, továbbá vállalja, hogy az így 

megvalósult gázvezetéket - külön térítés nélkül - az MVM FŐGÁZ 

Földgázhálózati Kft. kizárólagos tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 

támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft-vel a kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási feladataira vonatkozó Együttműködési 

Megállapodást. 

III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 408/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Haraszti út – M0 autópálya közötti út kapcsán érintett földgázszállító vezeték 

hálózat kiváltásáról szóló kártalanítási és együttműködési megállapodás 

megkötésére  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Haraszti út – M0 autópálya közötti út kapcsán érintett 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltásával és kártalanítással kapcsolatos 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult gázvezetéket - külön térítés 

nélkül - az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tulajdonába adja. A kivitelezési munka megkezdésekor esedékes előleg a 

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 
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támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltási és kártalanítási feladataira 

vonatkozó Kártalanítási és Együttműködési Megállapodást. 

III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

14. napirendi pont  Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé 

 (188039 hrsz.-ú ingatlan – Péteri major átemelő – 

hasznosítása vonatkozásában) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól megkérdezi, hogy van 

-e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kisné Stark Viola: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi 

számúingatlant 2022. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja 

elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást 

is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2022. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 
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Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 409/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 

helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal 

kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi 

számúingatlant 2022. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja 

elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást 

is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2022. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Jelentés a főépítész 2018-2022. közötti tevékenységéről 

 Előterjesztő: Tóth András főépítész 

 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrnak megköszöni a 2018-2022. közötti 

tevékenységét összefoglaló, tartalmas jelentést.  

Kéri a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a jelentést. 
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Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az önkormányzati főépítész rendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól 

szóló összefoglaló jelentését elfogadja.”  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 410/2022. (XI. 17.) határozata az önkormányzati főépítész 

rendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló összefoglaló 

jelentése elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az önkormányzati főépítész rendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól 

szóló összefoglaló jelentését elfogadja.  

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrnak megköszöni az eddigi munkáját és 

további sok sikert kíván neki a Hivatalban. Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

16. napirendi pont  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kiosztásra került egy 

plusz kiegészítés, amit reményei szerint minden Képviselő megkapott. 

Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Oktatási, Közművelődési, 

Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint Szociális 

és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 
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Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Orbán Gyöngyi: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Egresi Antal: Elmondja, hogy a kiegészítésként megkapott anyaggal 

kapcsolatban lenne kérdése, mert egy kicsit megtévesztőnek találja. Egyrészről 

azért, mert a házszám alapján két ingatlanról van szó, ugyanakkor egy helyrajzi 

számon szerepel, amennyiben jól olvassa az anyagot. Másrészről az is 

megtévesztő és nagyon érdekes, hogy vélhetően mind a kettő esetében osztatlan 

közös tulajdonról van szó. 48/96 részt tüntetnek fel, ami mindkét esetben úgy 

tűnik, hogy más ingatlantulajdonosok is vannak. De a 48/96 rész az valójában 1/2 

rész, tehát ebből az derül ki számára, hogy fele-fele arányban tulajdonosok az 

ingatlanban. Ugyanakkor az egyik esetben az 1/2 rész 76 000,- Forint, a másik 1/2 

rész pedig 43 000,- Forint. Jelentős eltérés van a két összeg között. Arról nem is 

beszélve, hogy tudomása szerint Pintér Mihály nem fogadta el azt az ajánlatot az 

Önkormányzattól és valamilyen lakhatási megoldást keres. Ezért a pénzért Ő 

hasonlót nem fog kapni, amiben jelen pillanatban lakik. Idős emberről van szó, ha 

jól tudja, nyolcvan éves egyedülálló férfi. Mindezek miatt érdekesnek találja az 

előterjesztést. Szeretne bővebb információt kapni ezzel kapcsolatban. 

 

dr. Török-Gábeli Katalin: Próbál sorban válaszolni a kérdésekre. Elmondja, 

hogy valóban, ez az ingatlan egy helyrajzi számon szerepel, de két házszáma van. 

Ilyen máshol is előfordul. A tulajdoni hányadok mindig úgy kerülnek feltüntetésre 

az előterjesztésbe ahogy a tulajdoni lapon szerepel. Ebben az estben valóban két 

tulajdonos van és ha összeadják, és közös nevezőre hozzák a hányadokat, akkor 

1/2 – 1/2, de mind a két tulajdonos tulajdoni hányada több részletben szerepel a 

tulajdoni lapon, ezért adták meg így az előterjesztésben. 

Magában az alaphatározat meghozatalának alapjául szolgáló előterjesztésben 

leírásra került, hogy a két tulajdonos között van egy használati megállapodás. A 

szakvélemény, az értékbecslés úgy készült, hogy figyelembe vette ezt a használati 

megállapodást. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Snóbel Károlyné által 

használt ingatlanrész valóban jóval értékesebb, mint a másik, mert sokkal 

korszerűbb, felújított felépítmény található rajta, mint a Pintér Mihály által 

használt részen. 

 

Egresi Antal: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy Pintér Mihály 

valóban nem fogadta -e el ezt a 43 000 000,- Forintot. 
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dr. Török-Gábeli Katalin: Elmondja, hogy Pintér Mihály egyelőre nem mondott 

se igent, se nemet. Nem nyilatkozott az ajánlatról. 

 

Bese Ferenc: Egresi Antal Képviselő Úrnak tájékoztatásképpen elmondja, hogy 

Pintér Mihály Úr megkereste és egy „kvázi” javaslattal élt az Önkormányzat felé. 

Ő talált egy másik házat megközelítőleg 80 000 000,- Forint értékben. Javasolta, 

hogy ezt az ingatlant vegye meg az Önkormányzat és azt haláláig tartó 

haszonélvezettel birtokba venné, de természetesen a 43 000 000,- Forintot is 

felvenné. És ha Ő meghal – ezeket a szavakat használta –akkor az 

Önkormányzatra ismét visszaszáll a lehetőség. Megmondja nyíltan, hogy ezt a 

javaslatot nem is hozták be a Képviselő-testület elé, saját maga visszautasította. 

 

Egresi Antal: Jelzi, hogy erről nem tudott. 

 

Bese Ferenc: Megkérdezi, hogy felteheti -e egyben szavazásra a határozati 

javaslatokat.  

 

(A Képviselő-testület tagjai jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni a határozati 

javaslatokról.) 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy mindegyikről külön-külön határozat fog születni. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4. és 5. 

határozat javaslatokat, melyek szerint: 

 

„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, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára 

módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben 

Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati 

lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.” 

 

„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 195/2022. (V.12.) határozattal módosított 507/2021. 
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(XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára 

módosítja.” 

 

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

szóló 197/2022.(V.12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítja.” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185615 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásáról szóló 313/2022. (IX. 01.) határozata (a 

továbbiakban: Határozat) I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

I. a Határozat I. pontja helyébe a következő I. pont lép: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) 

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja 

szerezni a 185615 helyrajzi számú, 763 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. 

és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 

120.701.473,-Ft, azaz egyszázhúszmillió-hétszázegyezer-négyszázhetvenhárom 

forint ellenében. 

Ennek érdekében 

a) Pintér Mihály részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 48/96  

tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 43.861.473,-Ft, azaz 

negyvenhárommillió - nyolcszázhatvanegyezer -négyszázhetvenhárom 

forint ellenében– melyből a földterület és az épületek értéke 39.650.000,-

Ft, 4.211.473,-Ft az ingatlanon található épületek bontási költsége – mely 

összegbe beszámításra kerül a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata javára a tulajdoni lap III/3. bejegyzése valamint III/4. 

bejegyzése alatt bejegyzett jelzálogjog alapját képező tartozásokból még 

fennálló követelés összege. 

b) Snóbel Károlyné részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

48/96 tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 76.840.000,-Ft azaz 

hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint ellenében. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 411/2022. (XI. 17.) 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, a 201/2022. (V. 

12.) határozattal módosított 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, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 412/2022. (XI. 17.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, 

természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti 

önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben 

Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati 

lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 413/2022.(XI. 17.) 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 195/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

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 195/2022. (V.12.) határozattal módosított 507/2021. 

(XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 414/2022.(XI. 17.) határozata a kerület parkolási helyzetének 

javításáról szóló 197/2022. (V. 12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

szóló 197/2022.(V.12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 415/2022. (XI. 17.) határozata a 185615 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 

52. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 313/2022. (IX. 01.) 

határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185615 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásáról szóló 313/2022. (IX. 01.) határozata (a 

továbbiakban: Határozat) I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

I. a Határozat I. pontja helyébe a következő I. pont lép: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) 

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja 

szerezni a 185615 helyrajziszámú, 763 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. 

és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 

120.701.473,-Ft, azaz egyszázhúszmillió-hétszázegyezer-

négyszázhetvenhárom forint ellenében. 

Ennek érdekében 

a) Pintér Mihály részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 48/96  

tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 43.861.473,-Ft, azaz 

negyvenhárommillió - nyolcszázhatvanegyezer -négyszázhetvenhárom 

forint ellenében– melyből a földterület és az épületek értéke 39.650.000,-

Ft, 4.211.473,-Ft az ingatlanon található épületek bontási költsége – mely 

összegbe beszámításra kerül a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata javára a tulajdoni lap III/3. bejegyzése valamint III/4. 

bejegyzése alatt bejegyzett jelzálogjog alapját képező tartozásokból még 

fennálló követelés összege. 

b) Snóbel Károlyné részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

48/96 tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 76.840.000,-Ft azaz 

hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint ellenében. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

17. napirendi pont  Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló 

szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V. 4. pontjában 

foglaltak 2022. évi teljesüléséről 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Kéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 

2022. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében 

nyilatkozik arról, hogy a Budapest XXIII. kerület Szitás utca 105. szám alatti 

ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően - Helytörténeti 

Gyűjteményként - működtette és működteti 2022. évben is, az ingatlant 2022. 

évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött és nem köt olyan 

megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen olyan tranzakciót, 

melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az Önkormányzat tulajdonából. 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2022. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 416/2022. (XI. 17.) határozata az „állami vagyonba tartozó 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés 

(Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 

2022. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek 

keretébennyilatkozik arról, hogy a Budapest XXIII. kerület Szitás utca 105. 

szám alatti ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően - 

Helytörténeti Gyűjteményként - működtette és működteti 2022. évben is, az 

ingatlant 2022. évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött és nem köt 

olyan megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen olyan 

tranzakciót, melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az Önkormányzat 

tulajdonából. 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2022. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

18. napirendi pont  Beszámoló a Kerületi Integrált Település Fejlesztési 

Stratégia (ITS) végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Tóth András Főépítész Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tóth András: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, 

valamint a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a Beszámoló elfogadását. 
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itter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

elfogadta a Beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy a Főépítész Úrral egyeztettek és a Bizottsági 

üléseken is tájékoztatta a Bizottsági tagokat, miszerint egy formai jellegű hibára 

hívja fel a figyelmet. Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntésük meghozatalakor 

ezt vegyék figyelembe. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2. 

határozati javaslat bevezető részében lemaradt a „I.” pont megjelölése, ezen felül 

a határozati javaslat végén, a „felkéri a Polgármestert” szövegrész előtt a „III.” 

pont szerepel, azonban ezen szövegrész a helyes megjelölése „II.”. Javasolják a 

Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy az 1. határozati javaslat I., II és III. 

pontjai közül az I. és III. pontokat, valamint a 2. határozati javaslat I. és II. pontjait 

fogadják el.  

 

Bese Ferenc: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában, Jegyző Úr tájékoztatása 

alapján szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

2022. évi beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés összeállításánál vegye 

figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2023. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester” 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 455/2021. (X. 12.) határozatát, egyúttal  

II. a kerületi fejlesztési célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák      2022-2023 

▪ Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)  (ITS 2.10)  2022-2023 

▪ Apostolhegyi utcák          2022-2023 

▪ Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k)    (ITS 1.2) 2022-2023 

▪ Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások    (ITS 2.1) 2022-2023 

▪ Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig    (ITS 1.1) 2022-2023 

▪ Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése    (ITS 3.1) 2022-2023 

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

▪ Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez      2023 után 

▪ Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként   Távlati 

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

▪ Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások    Távlati 

▪ Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)   Felülvizsg. 
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2. Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Molnár-sziget csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv   2023 

▪ Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt)(ITS 1.5) 2023 

▪ Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között (ITS 3.6 és 6.7) 2023 

▪ Molnár-sziget Meder utcai híd újjáépítése      2023 után 

▪ Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal    (ITS 6.1) 2023 után 

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

▪ Apostolhegy területén szilárd burkolat kiépítése     2023 után 

▪ Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre     (ITS 2.12 és 6.5) 2023 után 

▪ Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 1.5) 2023 után 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a    2025 után 

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

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

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

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

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

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

3. ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Kerületi rendőrkapitányság létesítése    (ITS 1.23) 2023 

▪ Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 2023-2024 

▪ Új szakorvosi rendelő (185611/2 hrsz.) építése     2023-2024 

▪ Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán   2023-2024 

Új Polgármesteri Hivatal + Kormányablak építése   (ITS 1.21) 

▪ Üres épület hasznosítása (Dracula ház)    (ITS 3.3) 2023-2024 

Közösségi ház kialakítása Újtelepen     (ITS 3.2) 

▪ Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése      2023-2024 

▪ Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.) 2023-2024 

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

▪ Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)     2025 után 

▪ Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése     (ITS 4.1) távlati terv 

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

▪ Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén   (ITS 1.15) felülvizsg. 

4. ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Apostolhegy szennyvízcsatorna építés      2022-2023 

▪ Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése   (ITS 3.5) 2022-2023 

▪ Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen   (ITS 4.5) 2023-2024 

▪ Tündérkert területének fejlesztésének folytatása   (ITS 2.16) 2023-2024 

▪ Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 3.4) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (már aszfaltozott utcák Orbánhegyen) (ITS 4.6) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Varga-telep, Rézöntő utca)   2023-2024 

▪ Déli temető környékének rendezése     (ITS 4.9) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése    (ITS 2.8) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcs fejlesztése      (ITS 2.9) 2023-2024 

▪ Molnár szigeti parti sétány kialakítása     (ITS 2.10) 2023-2025 

▪ Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése   (ITS 2.4) 2025 után 

▪ Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett  (ITS 2.5) 2025 után 

▪ Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között  (ITS 2.6) 2025 után 

▪ Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)   (ITS 2.7) 2025 után 

▪ A volt Ápoló otthon területének fejlesztése     (ITS 2.17) 2025 után 

▪ Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között  (ITS 1.9) 2025 után 
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▪ Felső Duna sor menti teleksor beépítése    (ITS 1.7) távlati terv 

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

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

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

▪ Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 2.13) távlati terv 

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

terv 

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

▪ A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)   felülvizsg. 

5. Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése  (ITS 7.4) 2022-2023 

▪ Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése     (ITS 7.3) 2022-2023 

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

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

karban tartása és megújítása       

▪ Új játszóterek létesítése         folyamatban 

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

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

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

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

▪ Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.1) 2022-2023 

▪ M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4) 2022-2023 

▪ Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén  (ITS 4.3) 2023-tól 

▪ A Hősök tere térfalainak fejlesztése      (ITS 1.22) nem ismert 

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

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

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

▪ Trilak telephelyfejlesztés      (ITS 8.6) nem ismert 

▪ Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás   nem ismert 

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

▪ Monsanto telephelyfejlesztés     (ITS 8.5) nem ismert 

7. ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális 

fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások ütemezésének javaslata: 
▪ Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18) 2022-2023 

▪ Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)   (ITS 1.1 és 1.2) 2022-2023 

▪ Közterület fejlesztés a Hősök terén      (ITS 1.9) 2022-2025 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.) 2022-2025 

▪ Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés     (ITS 1.16) 2022-2025 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés  (ITS 1.14) 2022-2025 

▪ A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása   2023-2025 

▪ Zajvédelem biztosítása        2023-2025 

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

▪ H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése     (ITS 1.17) 2025 után 

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

▪ Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén    távlati terv 

▪ Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében  távlati terv 

A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve 

a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt 

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

önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a 

megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó fedezet biztosításáról. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 417/2022. (XI. 17.) határozata a kerületi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

2022. évi beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés összeállításánál vegye 

figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2023. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 418/2022. (XI. 17.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési 

célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

II. hatályon kívül helyezi a 455/2021. (X. 12.) határozatát, egyúttal  

II. a kerületi fejlesztési célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák      2022-2023 

▪ Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)  (ITS 2.10)  2022-2023 

▪ Apostolhegyi utcák          2022-2023 

▪ Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k)    (ITS 1.2) 2022-2023 

▪ Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások    (ITS 2.1) 2022-2023 

▪ Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig    (ITS 1.1) 2022-2023 

▪ Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése    (ITS 3.1) 2022-2023 

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

▪ Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez      2023 után 

▪ Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként   Távlati 

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

▪ Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások    Távlati 

▪ Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)   Felülvizsg. 

2. Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Molnár-sziget csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv   2023 

▪ Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt)(ITS 1.5) 2023 
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▪ Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között (ITS 3.6 és 6.7) 2023 

▪ Molnár-sziget Meder utcai híd újjáépítése      2023 után 

▪ Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal    (ITS 6.1) 2023 után 

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

▪ Apostolhegy területén szilárd burkolat kiépítése     2023 után 

▪ Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre     (ITS 2.12 és 6.5) 2023 után 

▪ Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 1.5) 2023 után 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a    2025 után 

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

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

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

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

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

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

3. ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Kerületi rendőrkapitányság létesítése    (ITS 1.23) 2023 

▪ Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 2023-2024 

▪ Új szakorvosi rendelő (185611/2 hrsz.) építése     2023-2024 

▪ Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán   2023-2024 

Új Polgármesteri Hivatal + Kormányablak építése   (ITS 1.21) 

▪ Üres épület hasznosítása (Dracula ház)    (ITS 3.3) 2023-2024 

Közösségi ház kialakítása Újtelepen     (ITS 3.2) 

▪ Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése      2023-2024 

▪ Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.) 2023-2024 

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

▪ Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)     2025 után 

▪ Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése     (ITS 4.1) távlati terv 

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

▪ Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén   (ITS 1.15) felülvizsg. 

4. ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Apostolhegy szennyvízcsatorna építés      2022-2023 

▪ Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése   (ITS 3.5) 2022-2023 

▪ Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen   (ITS 4.5) 2023-2024 

▪ Tündérkert területének fejlesztésének folytatása   (ITS 2.16) 2023-2024 

▪ Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 3.4) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (már aszfaltozott utcák Orbánhegyen) (ITS 4.6) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Varga-telep, Rézöntő utca)   2023-2024 

▪ Déli temető környékének rendezése     (ITS 4.9) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése    (ITS 2.8) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcs fejlesztése      (ITS 2.9) 2023-2024 

▪ Molnár szigeti parti sétány kialakítása     (ITS 2.10) 2023-2025 

▪ Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése   (ITS 2.4) 2025 után 

▪ Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett  (ITS 2.5) 2025 után 

▪ Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között  (ITS 2.6) 2025 után 

▪ Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)   (ITS 2.7) 2025 után 

▪ A volt Ápoló otthon területének fejlesztése     (ITS 2.17) 2025 után 

▪ Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között  (ITS 1.9) 2025 után 

▪ Felső Duna sor menti teleksor beépítése    (ITS 1.7) távlati terv 

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

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

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

▪ Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 2.13) távlati terv 
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▪ A Felső-Duna sor melletti (korábbi IZ) terület fejlesztése   (ITS 2.15) távlati 

terv 

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

▪ A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)   felülvizsg. 

5. Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének 

javaslata: 

▪ Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése  (ITS 7.4) 2022-2023 

▪ Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése     (ITS 7.3) 2022-2023 

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

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

karban tartása és megújítása       

▪ Új játszóterek létesítése         folyamatban 

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

▪ Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 4.2 és7.1) távlati terv 

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

6. ITS magán beruházással kapcsolatos projektek várható ütemezésének 

javaslata: 
▪ Virágvölgy lakópark fejlesztés       folyamatban 

▪ Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.1) 2022-2023 

▪ M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4) 2022-2023 

▪ Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén  (ITS 4.3) 2023-tól 

▪ A Hősök tere térfalainak fejlesztése      (ITS 1.22) nem ismert 

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

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

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

▪ Trilak telephelyfejlesztés      (ITS 8.6) nem ismert 

▪ Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás   nem ismert 

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

▪ Monsanto telephelyfejlesztés     (ITS 8.5) nem ismert 

7. ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális 

fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások ütemezésének javaslata: 
▪ Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18) 2022-2023 

▪ Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)   (ITS 1.1 és 1.2) 2022-2023 

▪ Közterület fejlesztés a Hősök terén      (ITS 1.9) 2022-2025 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.) 2022-2025 

▪ Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés     (ITS 1.16) 2022-2025 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés  (ITS 1.14) 2022-2025 

▪ A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása   2023-2025 

▪ Zajvédelem biztosítása        2023-2025 

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

▪ H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése     (ITS 1.17) 2025 után 

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

▪ Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén    távlati terv 

▪ Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében  távlati terv 

A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve 

a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt 

számára. 

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

önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a 

megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó fedezet biztosításáról. 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Bese Ferenc: Az előterjesztéshez szeretné még hozzáfűzni – ahogy azt a 

Képviselő-testület is látja -, hogy nagyon sok minden megvalósult ebből a tervből, 

de nagyon sok minden még nem valósult meg, ezért van szükség erre a 

módosításra. Azon vannak, hogy az összes olyan fejlesztést végrehajtsák, amit 

akár az előző Testületek, illetve ez a Képviselő-testületmegközelítőleg három év 

és párhónapja vállalt. A jövő évben is nagyon nehéz lesz, mert ezen ciklus alatt 

rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdeniük, ezért egy kis türelmet kér a 

Képviselő-testület tagjaitól és Soroksár lakosságától is. Az Önkormányzat 

mindent megtesz azért, hogy a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia 

valóban megvalósuljon és ne a „fióknak” dolgozzanak. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

19. napirendi pont  Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító 

Okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Jogi és 

Ügyrendi Bizottságvéleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

támogatta a határozati javaslatok elfogadását. Egyúttal szeretné megköszönni 

Kincses Péter Ügyvezető Úr munkáját. 

 

Ritter Ottó: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Üdvözli Kincses Péter Ügyvezető Igazgató Urat és megkérdezi, 

hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Kincses Péter József: Üdvözli a Képviselő-testület tagjait. Szeretné 

megköszönni Polgármester Úr és Jegyző Úr támogatását, amit a további öt éves 

megbízatásáról szóló előterjesztés elkészítésével nyújtottak. Elmondja, hogy 

nagyon nehéz évük lesz, mint mindenkinek. Az elkövetkező egy-két évben a 

rezsiválság, az energiaválság és az ehhez kapcsolódó kiadások „borzasztóan” meg 

fogják nehezíteni mindenki dolgát. Ennek megfelelően már ebben az évben 

megpróbálják a bevételeiket növelni, azonban ez sem könnyű, mert a bérlőiknél 

is van egy határ, amit ki tudnak fizetni és a jövő évi infláció is növekedni fog. 
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„Fejest ugrunk az ismeretlenbe.” Megpróbálnak, ahogy eddig is, ezután is 

megfelelni mindennek. 

 

Bese Ferenc: „Én szeretem a vizuális dolgokat. Ha az ismeretlenbe fejest ugrunk 

és egymás kezét fogjuk, akkor két dolog történhet, vagy mind a ketten 

megfulladunk vagy mind a ketten feljövünk a víz színére. Én ezt kívánom 

magunknak.” 

Kincses Péter Igazgató Úrnak megköszöni az eddigi munkáját. 

Kérdések és hozzászólások következnek. 

Elmondja, hogy meg kell határozniuk Igazgató Úr munkabérét. Jelen pillanatban 

azt javasolja, hogy most ne emeljék meg, de később, ha normalizálódik az 

Önkormányzat helyzete és a rezsidíjak mértékét már ismerik, és át tudják tekinteni 

a jövő évüket, akkor azzal a javaslattal fog élni a Képviselő-testület felé, hogy 

vizsgálják felül a mostani döntésüket. Ez nem csak Kincses Péter Igazgató Úr 

esetére vonatkozik, hanem az összes vezetőjükre érvényes lesz majd.  

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 

tisztségére 2022. december 12. napjától 2027. december 11. napjáig terjedő 

határozott időre Kincses Péter Józsefet (anyja születési neve, lakcím: 2143 

Kistarcsa,) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2022. december 12. 

napjától személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg, azzal a kitétellel, 

hogy azokat a jelenlegi energiaválság megszűnését követően, de legkésőbb  a 

2023. júniusi ülésén felülvizsgálja: 

• Munkabér: br.550.000.- Ft/hó  

• Gépkocsi használat 1000 km/hó 

• Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó. 

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2022. december 11.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.12.12. 
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A megbízatás lejárta: 2027.12.11. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, 

illetve bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az 

Alapító gyakorolja.” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságnak az 1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát.   

III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 12.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 419/2022. (XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 

tisztségére 2022. december 12. napjától 2027. december 11. napjáig terjedő 

határozott időre Kincses Péter Józsefet (anyja születési neve, lakcím: 2143 

Kistarcsa,) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2022. december 12. 

napjától személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg, azzal a kitétellel, 

hogy azokat a jelenlegi energiaválság megszűnését követően, de legkésőbb  a 

2023. júniusi ülésén felülvizsgálja: 

• Munkabér: br.550.000.- Ft/hó  

• Gépkocsi használat 1000 km/hó 

• Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó. 

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2022. december 11.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 420/2022. (XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  
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Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2027.12.11. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, 

illetve bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az 

Alapító gyakorolja.” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságnak az 1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát.   

III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 12.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Bese Ferenc: Személyesen is gratulál Kincses Péter Úrnak a Soroksári 

Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság újra megválasztott 

Ügyvezető Igazgatójának 

Ezt a napirendi pontot lezárja és zárt ülést rendel el. 

 

 

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

való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 

 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

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

való részvételre nem jogosultak, visszatérnek a terembe 
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21. napirendi pont Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, 

bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó 

ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első 

napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 

 Előterjesztő: képviselők 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy egy bejelentése van. Az előző Képviselő-testületi ülésen 

többek fülét megérintette egy mondata, mely szerint a Bizottsági struktúrák 

átformálását, illetve megváltoztatását tervezik. Számításokat végeztek és arra 

jutottak, hogy „óriási spórolást” nem eredményezne, tehát jelen pillanatban a 

Hivatal, és jómaga meg aztán végkép nem tervezi a Bizottsági struktúra 

átformálását.  

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában, mindenkinek megköszöni a munkáját és 

felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

(A névsorolvasás idején dr. Staudt Csaba és Tüskés Józsefné Képviselők 

nincsenek az ülésteremben, mert korábban távoztak a Képviselő-testület üléséről.) 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a munkát és további szép napot kíván mindenkinek. 

Ezzel a Képviselő-testületi ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

   Bese Ferenc     dr. Szabó Tibor 

  polgármester              jegyző 

 


