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

2022. december 7. napján 11 óra 04 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

  Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

 Márk István nem képviselő bizottsági tag  

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

   

Távolmaradását előre jelezte:  Bányai Amir Attila képviselő 

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

Kisné Stark Viola osztályvezető 

Babócsi Beáta osztályvezető 

dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

Szamay Andrea osztályvezető-helyettes 

Tóth András főépítész 

Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

Scherer Kinga testületi ügyintéző 

Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 

határozatképes. Bányai Amir Attila képviselő előre jelezte távolmaradását. 

 

Bereczki Miklós felkéri dr. Szabó Tibor jegyzőt, ismertesse, hogy a meghívóhoz képest milyen 

változtatás javasolt.  

 

dr. Szabó Tibor: tisztelt Bizottság, a 2. sz. napirendi pont levételét javaslom. A polgármester úr a 

rendelet végleges felülvizsgálata kapcsán azt indítványozta, hogy még további egyeztetés szükséges. 

A testületi ülésen is a polgármester úr javasolni fogja a levételt, innentől kezdve okafogyottá válik a 

bizottságok általi vizsgálata annak, ami vélhetően változni fog. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint a meghívóban 2. sz. napirendi 

pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2.)” című előterjesztés 

levételre kerüljön a tárgyalandó napirendi pontok közül. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 



2 

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

Bizottságának 165/2022.(XII.07.) határozata napirendi pont levételéről 

A Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban 2. sz. napirendi pontként szereplő „Javaslat az 

Önkormányzat által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására (2.)” című előterjesztést leveszi a tárgyalandó napirendi 

pontok közül. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az eredeti meghívóban szerepeltetett napirendi pontokhoz 

képest, a fentiekben rögzített módosítás figyelembevételével, az alábbi napirendi pontok elfogadását: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. 

(IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

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

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (8.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák 

megvásárlásának támogatására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

megállapítására (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

9. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

megkötésére (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

 Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 
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14. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

15. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

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

Bizottságának 166/2022.(XII.07.) határozata a 2022. december 7-ei rendes ülés napirendi 

pontjainak elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. december 7-ei rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. 

(IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú 

támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

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

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (8.)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák 

megvásárlásának támogatására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének megállapítására (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

9. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés 

megkötésére (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó 

működéséről 
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Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

 Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

14. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének 

elfogadására (29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

15. Egyebek 

 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

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

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) 

önkormányzati rendelete módosítására (3.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete 

módosítására irányuló rendelet-tervezetet. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 167/2022.(XII.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására irányuló 

rendelet elfogadását, a rendelet-tervezet szerint. 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására (6.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló 

rendelet-tervezetet. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 168/2022.(XII.07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

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

Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló 

rendelet, rendelet-tervezet szerinti elfogadását. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

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

pontjait. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 169/2022.(XII.07.) határozata a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének 

elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. fogadja el a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint. 

 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület 2023. évi munkatervnek az 

érintettek részére történő megküldéséről, valamint az Önkormányzat honlapján történő 

közzétételéről. 

 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervben foglaltak figyelembevételével 

gondoskodjon a Képviselő-testület 2023. évben tartandó rendes ülései összehívásáról. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan) (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Bereczki Miklósnak a bizottsági tagokhoz intézett javaslata az, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal 

az előterjesztés tekintetében. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel azt a javaslatát, mely szerint „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő 

körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (8.)” című előterjesztés 

tekintetében ne éljen javaslattal a Bizottság. 

  

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 170/2022.(XII.07.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti 

körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával összefüggő településrendezési 

szerződés megkötésével kapcsolatban 

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

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő 

körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (8.)” című előterjesztés 

tekintetében. 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák 

megvásárlásának támogatására (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

IV. pontjait. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 171/2022.(XII.07.) határozata a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által 

forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság részére történő kedvezményes biztosításának 

feltételeiről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy – az infláció és az orosz-ukrán háború miatt 

megnövekedett árak miatt – a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott 

zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság részére történő kedvezményes biztosításának feltételeit az 

alábbiak szerint határozza meg: 

I. az ingyenes lombzsákosztás évente két alkalommal, tavasszal és az ősz folyamán, előzetesen, 

újságban, honlapon, közösségi médiában meghirdetett helyszíneken és időpontokban 

történne. Egy háztartás alkalmanként 10 darab lombzsákot kaphat ingyenesen, tehát éves 

szinten összesen 20 darabot.  

 

A családi házban (tárasasháznak és lakásszövetkezeti háznak nem minősül lakóingatlan) 

lakók közül háztartásonként egy fő tavasszal és ősszel 10 db.-10 db. lombzsákot vehet át 

ingyenesen. 
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A társasházban és lakásszövetkezeti formában működő ingatlanok lakói esetében a közös 

képviselő, a lakásszövetkezet képviselője vagy az általuk megbízott személy tavasszal és ősszel 

15 db.-15 db. lombzsákot vehet át ingyenesen. 

 

II. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az ingyenesen biztosított lombzsákok mellett a térítés 

ellenében biztosított lombzsákok beszerzésével és értékesítésével kapcsolatos döntést saját 

hatáskörben hozza meg. 

 

III. a lombzsákok megvásárlásához a támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2023. évi 

költségvetésének „dologi kiadása – Zöldhulladékgyűjtő-zsák beszerzése –" során biztosítsa. 

 

IV. kérje fel a Polgármester a szükséges intézkedés megtételére. 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 

megállapítására (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 172/2022.(XII.07.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a 

Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegének megállapításáról 

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

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 

kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint állapítsa meg. 

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (12.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

pontjait.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

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

Bizottságának 173/2022.(XII.07.) határozata a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. hagyja jóvá a 2023. évi ellenőrzési tervet, a jelen határozat melléklete szerint. 

 

II. értsen egyet azzal, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervben a belső ellenőrzési vezető – szükség 

szerint – módosításokat végezzen, a tervben meghatározott ellenőrzések számát, célját és 

tárgyát kivéve. 

 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

(15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

IV. pontjait.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 174/2022.(XII.07.) határozata a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal 

kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy  

I. a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 

ellátási szerződést kössön egy férőhely térítési díjának 50 %-os megfizetésére a Kacifántos 

Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

 

II. vállaljon kötelezettséget az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére 2023. január 1. 

napjától 2023. december 31. napjáig a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal 

kötendő ellátási szerződés tárgyában 900.000 Ft azaz kilencszázezer forint összegig. 

 

III. hatalmazza fel a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

 

IV. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a II. pontban foglalt összegnek az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről. 

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a 

finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (21.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

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

Bizottságának 175/2022.(XII.07.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött 

szerződés alapján menetrend szerinti járat – 135, és a 135/A jelzésű autóbusz – díjmentességének 

finanszírozására vonatkozó 2023. évi kötelezettségvállalásról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a 135, és a 135/A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK 

Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére – a BKK 

Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2023. 

évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + ÁFA összegben vállaljon kötelezettséget. 

 

II. kérje fel a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2023. évi költségvetésben történő 

szerepeltetésére. 

 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját értesítse a 

Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására (22.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

pontjait.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 176/2022.(XII.07.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

(felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek viselése tárgyában 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy  

I. fogadja el a rezsi költségek tekintetében azt, hogy 

a) 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig a beérkező pénzügyi teljesítésű 

számlák alapján az alapellátás háziorvosai által használt rendelők rezsi költségei (víz, 

csatorna, áram, gáz) kiszámlázásra kerüljenek a feladat-ellátási szerződés 3. számú 

mellékletében foglaltak szerinti 25-75% arányban azzal, hogy a 2023. I. félévében 

kiszámlázott összegek revízióra és újratárgyalásra kerüljenek,  

b) a takarítási költségek esetében a praxisok 2023. január 1. napjától egységesen havi 

bruttó 15.000 Ft átalány összeget fizessenek az EÜI részére. 

 

II. kérje fel a Polgármestert a feladat-ellátási szerződések 3. számú mellékletének 

módosítására a takarítási költségek megfizetésére vonatkozóan. 

 

III. gondoskodjon a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 
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12. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós: 5 db határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. Az 1-től 4-ig terjedő határozati 

javaslatokat egyben teszem fel szavazásra, melyekről külön határozatok készülnek. Az 5. határozati 

javaslat tekintetében az a javaslatom, hogy ne foglaljon állást a Bizottság.  

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1-től 4-ig terjedő határozati javaslatokat, melyekről 

külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 177/2022.(XII.07.) határozata Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

100/2021. (III. 16.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022. (I. 20.) határozatával módosított 100/2021. (III. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. december 31. napjára módosítsa. 

 

 

2. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 178/2022.(XII.07.) határozata az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 helyrajzi 

számú ingatlan Vadevezős utca 3. szám alatti 314 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és 

birtokbavételének érdekében történő polgári peres eljárás megindításáról szóló 263/2022. (VI. 16.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 helyrajzi 

számú ingatlan Vadevezős utca 3. szám alatti 314 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és 

birtokbavételének érdekében történő polgári peres eljárás megindításáról szóló 263/2022. (VI. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. június 30. napjára módosítsa. 

 

 

3. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 179/2022.(XII.07.) határozata az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 helyrajzi 

számú ingatlan Vadevezős utca 5. szám alatti 322 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és 

birtokbavételének érdekében történő polgári peres eljárás megindításáról szóló 264/2022. (VI. 16.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 helyrajzi 

számú ingatlan Vadevezős utca 5. szám alatti 322 m2 területű ingatlanrésze kiürítésének és 
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birtokbavételének érdekében történő polgári peres eljárás megindításáról szóló 264/2022. (VI. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. június 30. napjára módosítsa. 

 

 

4. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 180/2022.(XII.07.) határozata a Budapest 185577 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló, a 

284/2022. (VII. 14.) határozattal módosított 93/2022.(II. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 185577 helyrajzi számú, természetben 

a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló, a 

284/2022. (VII. 14.) határozattal módosított 93/2022. (II. 17.) határozatát helyezze hatályon kívül. 

 

 

Bereczki Miklós az 5. határozati javaslat vonatkozásában azt a javaslatot teszi fel szavazásra, hogy 

a Bizottság ne foglaljon állást.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

5. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 181/2022.(XII.07.) határozata civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő 

kijelöléséről a 2023. évi támogatásukhoz kapcsolódóan  

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)” című 

előterjesztés 5. határozati javaslata (civil szervezetek helyszíni ellenőrzésre történő kijelöléséről a 

2023. évi támogatásukhoz kapcsolódóan) vonatkozásában nem foglal állást. 

 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó 

működéséről 

Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2023. 

évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Orbán Gyöngyi: szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a feladatban részt 

vesz, legfőképpen a vezető úrnak. Rendszeresen járok be varratni, nagyon szép munkát végeznek. 

Sok sérült személy van, és olyan hittel és akarattal csinálják, amit csinálnak, hogy csak gratulálni 

tudok, és további sok sikert kívánni. 

 

Bereczki Miklós egyben teszi fel szavazásra az 1. határozati javaslat I. pontját, valamint a 2. 

határozati javaslat I. és II. pontjait, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 182/2022.(XII.07.) határozata a közfoglalkoztatás 2022. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I.  a közfoglalkoztatás 2022. évi működéséről szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

2. határozati javaslat 

 

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

Bizottságának 183/2022.(XII.07.) határozata a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, 

valamint kötelezettség vállalásáról a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

II. előzetes kötelezettséget vállaljon 

a) a közfoglalkoztatottak 2023. évi bér önrész költségére 2.045.000.- Ft  

b) a közfoglalkoztatás 2023. évi dologi költségeire 50.000.-Ft összegben, az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

 

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására 

(29.) 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. pontját. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Bizottságának 184/2022.(XII.07.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét. 

 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse döntéséről. 

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

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

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

óra 21 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                                  Márk István 

                 bizottsági elnök                                                                  bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


