
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2022. december 08-án (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, Orbán Gyöngyi, Ritter Ottó, Sebők Máté Zoltán, dr. Staudt Csaba, 

Tüskés Józsefné, Zimán András Ferenc képviselők. 

       

 

Távolmaradását előre jelezte:   Geiger Ferenc 

 

 

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 érdeklődőket és a Hivatal munkatársait. Megkezdik a 2022. év utolsó 

rendes Képviselő-testületi ülését és reméli, hogy ebben az évben már nem lesz 

szükség rendkívüli Testületi ülés összehívására. 

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

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes, jó 

munkát kíván mindannyiuknak.  

A kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tesz javaslatot. 

Egy sürgősségi indítvány felvételét javasolja a Képviselő-testület napirendjére. 

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

termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak Önkormányzati tulajdonba 

vételével kapcsolatos döntés meghozatalára” című sürgősségi indítványt. A 

sürgősséget az indokolja, hogy a napokban kapták meg a felkérést, amelyre 

határidőre kell válaszolniuk. Elmondja, hogy Kisné Stark Viola Osztályvezető 

Asszony részletesen ismertetni fogja az előterjesztés lényegét. Gyakorlatilag arról 

van szó, hogy már korábban megigényelték ezeknek az utaknak az 

Önkormányzati tulajdonba adását és most ezek elfogadásról kell döntenie a 
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Képviselő-testületnek. Jelzi, hogy amikor a sürgősségi indítvány 

megtárgyalásához érnek, akkor természetesen kérni fogja a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság Elnökének hozzájárulását a napirendi pont 

megtárgyalásához. Javasolja, hogy 10.00 órai kezdettel, egymást követő 

napirendekként tárgyalják a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő 

„Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjának 2022. 01. 

01-től tartó működéséről, Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv 

elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás 

költségeinek biztosítására” című előterjesztést, valamint a Meghívóban 29. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására” című előterjesztést. Ez a 

két előterjesztés a Soroksári Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos. Javasolja, 

hogy 10.30 órai kezdettel egymást követő napirendi pontokként tárgyalják a Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézményt érintő, a Meghívóban 22. napirendi 

pontként szereplő „Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

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

meghatározására” című, a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat 

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

Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására” című 

valamint a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „ Javaslat járóbeteg 

szakellátás óraszámainak átcsoportosítására” című előterjesztéseket. 

A Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására” című napirendi pont, illetve a 

Meghívóban 8. napirendi pontként szereplő „Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási 

határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz 

kapcsolódóan)” című napirendi pont levételére tesz javaslatot. Indoklásában 

elmondja, hogy a 2. napirendi pont tekintetében további egyeztetéseket tart 

szükségesnek, a 8. napirendi pont esetében pedig ismét nem sikerült megállapodni 

a céggel, így tovább folytatják a tárgyalásokat. 

Megkérdezi a Frakcióvezetőket, hogy külön vagy egyben szavazzanak - e a 

napirend javasolt módosításairól. 

 

(A Frakcióvezetők jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni a javaslatokról.) 

 

Szavazás előtt megkérdezi Egresi Antalt, mint a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság Elnökét, hogy hozzájárul -e a sürgősségi indítvány tárgyalásához. 

 

Egresi Antal: Hozzájárul a sürgősségi indítvány megtárgyalásához. 

 

Bese Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2022. december 08-ai Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontjainak módosításáról szóló javaslatokat, melyek szerint: 
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A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati 

joggal érintett utak Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot.” 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására” c. napirendi pontot és a  

- a Meghívóban 8. napirendi pontként szereplő Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ 

módosításhoz kapcsolódóan) c. napirendi pontot  

leveszi napirendjéről.”  

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő „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” című 

napirendi pontot, valamint  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására” című 

napirendi pontot 10.00 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő napirendi 

pontokként tárgyalja.” 

 

„A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat a felnőtt 

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

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására”  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására”, 

valamint  

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Javaslat járóbeteg 

szakellátás óraszámainak átcsoportosítására”  

c. napirendi pontokat 10.30 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő 

napirendi pontokként tárgyalja.”  
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 422/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati 

joggal érintett utak Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 423/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására” c. napirendi pontot és a  

- a Meghívóban 8. napirendi pontként szereplő Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ 

módosításhoz kapcsolódóan) c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 424/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő „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” című 

napirendi pontot, valamint  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására” című 

napirendi pontot 10.00 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő napirendi 

pontokként tárgyalja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 425/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat a felnőtt 

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

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására”  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására”, 

valamint  

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Javaslat járóbeteg 

szakellátás óraszámainak átcsoportosítására”  

c. napirendi pontokat 10.30 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő 

napirendi pontokként tárgyalja.  

 

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

„A Képviselő-testület  

a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak 

Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről  

3.) 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 

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

testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 

08.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

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

8.) Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott 

zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának támogatására 
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9.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított és irányított - költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására  

10.) 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.) Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 

13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási 

szünetek időszakának meghatározására 

14.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

15.) Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

16.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2023. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

17.) Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utcában található ingatlanból a K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

195495/59 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok 

forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében 

19.) Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 21. napján 

bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat polgármester általi ellátására 

20.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” 

díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra 

(szerződéses kötelezettség) 

21.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027" elfogadására 

22.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

23.) Tájékoztatás a Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal 

fejlesztéséhez kapcsolódó Organizációs útvonalakról 

24.) 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  

25.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervének elfogadására  
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26.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

meghatározására  

27.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására 

28.) Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására 

29.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

30.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 426/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak 

Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről  

3.) 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 

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

testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 

08.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

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

8.) Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott 

zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának támogatására 

9.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
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Önkormányzata által alapított és irányított - költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására  

10.) 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.) Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 

13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási 

szünetek időszakának meghatározására 

14.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

15.) Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

16.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2023. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

17.) Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utcában található ingatlanból a K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

195495/59 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok 

forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében 

19.) Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 21. napján 

bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat polgármester általi ellátására 

20.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” 

díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra 

(szerződéses kötelezettség) 

21.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027" elfogadására 

22.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

23.) Tájékoztatás a Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal 

fejlesztéséhez kapcsolódó Organizációs útvonalakról 

24.) 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  

25.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervének elfogadására  

26.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

meghatározására  
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27.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására 

28.) Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására 

29.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

30.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  
 

Bese Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 

 

 

 

1. napirendi pont  Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett 

utak Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos 

döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

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

szóban tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés lényegéről. 

 

Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy két évvel ezelőtt volt a Képviselő-testület 

előtt egy előterjesztés, amikor a földkiadást követően kérhette az Önkormányzat 

azokat a földutakat, amelyek nem kerültek kiosztásra. Akkor volt egy „nagy 

csomag”, amit nem kért az Önkormányzat, ezt követően ezek az utak átkerültek a 

Magyar Állam tulajdonába. A Magyar Állam is felülvizsgálta, hogy mely 

területeket akarja megtartani a saját tulajdonában, és amit nem kíván megtartani, 

azt most felajánlotta átvételre az Önkormányzatnak.  

 

Bese Ferenc: Tájékoztatásképpen szeretné megjegyezni, hogy ez a napirendi pont 

földutak átvételéről szól. Gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, tudniillik 

mezőgazdasági területeken lévő földutakról van szó. 

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

szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának 

rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XL. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés 

végrehajtásának érdekében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata a tulajdonába veszi a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 

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

és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanokat. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy írja alá az I. pontnak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő megállapodást az I. pontban szereplő ingatlanok 

tulajdonba vétele érdekében. 

Határidő: 2023. január 31. 

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 427/2022. (XII. 08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

0195829/6, 0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 

0196348/27, 0196352 és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

tulajdonba vételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának 

rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XL. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés 

végrehajtásának érdekében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata a tulajdonába veszi a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 

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

és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanokat. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy írja alá az I. pontnak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő megállapodást az I. pontban szereplő ingatlanok 

tulajdonba vétele érdekében. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

 

2. 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. 
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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. 

 

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. 

 
 

 

3. 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 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet módosítását. 

 

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

támogatta rendelet módosítását. 

 

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

 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 
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Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

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

módosításáról szóló 42/2022. (XII. 08.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

4. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a rendelet 

módosítását. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet 

módosítását. 

 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 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. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja 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 43/2022. (XII. 

08.) önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

5. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásáról szóló 48/2021. (XII. 

08.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

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

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a rendelet 

módosítását. 

 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. 

(XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2022. (XII. 08.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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6. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú 

támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

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

megalkotását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelet megalkotását. 

 

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő 

lakáscélú támogatásáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló 45/2022. (XII. 08.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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7. napirendi pont  Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének 

elfogadására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 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 

javaslat elfogadását. 

 

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

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi 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. elfogadja a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét a jelen határozat 

melléklete szerint. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület 2023. évi 

munkatervnek az érintettek részére történő megküldéséről, valamint az 

Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervben foglaltak 

figyelembevételével gondoskodjon a képviselő-testület 2023. évben tartandó 

rendes ülései összehívásáról. 

Határidő: I. azonnal; II.: 2022. december 31. III.: 2023. január elsejétől 

folyamatos  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 428/2022. (XII. 08.) határozata a Képviselő-testület 2023. évi 

munkatervének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét a jelen határozat 

melléklete szerint. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület 2023. évi 

munkatervnek az érintettek részére történő megküldéséről, valamint az 

Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervben foglaltak 

figyelembevételével gondoskodjon a képviselő-testület 2023. évben tartandó 

rendes ülései összehívásáról. 

Határidő: I. azonnal; II.: 2022. december 31. III.: 2023. január elsejétől 

folyamatos  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

8. napirendi pont  Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által 

forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának 

támogatására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Szamay Andrea Osztályvezető-helyettes Asszonytól kérdezi, hogy 

van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Szamay Andrea: Nincs kiegészítése. 

 

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

valamint a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

dr. Szabó Tibor: Elmondja, hogy a Bizottsági ülésen már jelezte, miszerint a 

határozati javaslatban véletlen „duplikáció” van. Kéri, hogy töröljék a határozati 
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javaslat I. pontjának második mondatát, mely így kezdődik „Egy háztartás”, 

tekintettel arra, hogy a második bekezdésben részletesebben, pontosabban meg 

van fogalmazva ugyan az a mondat. Javasolják az I. pont ekként történő 

elfogadást. 

 

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

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület – az infláció és az orosz-ukrán háború miatt megnövekedett 

árak miatt - úgy dönt, hogy 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.  

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. 

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. felhatalmazza 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 biztosítja. 

IV. felkéri a Polgármester a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2023. január 15. 

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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 429/2022.(XII.8.) határozata a BKM Budapesti Közművek 

Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság 

részére történő kedvezményes biztosításának feltételeiről 

A Képviselő-testület – az infláció és az orosz-ukrán háború miatt megnövekedett 

árak miatt - úgy dönt, hogy a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által 

forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság részére történő kedvezményes 

biztosításának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: 
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I. az ingyenes lombzsákosztás évente két alkalommal, tavasszal és az ősz 

folyamán, előzetesen, újságban, honlapon, közösségi médiában meghirdetett 

helyszíneken és időpontokban történne.  

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. 

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. felhatalmazza 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 biztosítja. 

IV. felkéri a Polgármester a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

9. napirendi pont  Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel 

rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel 

nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított és irányított – 

költségvetési szervek közötti munkamegosztási 

megállapodás” jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

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

elfogadását. 

 

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

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

jóváhagyja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti 
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Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. A Munkamegosztási Megállapodás 2023. január 1. napján lép 

hatályba.  

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 430/2022. (XII. 8.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és 

irányított – költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás 

jóváhagyásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

jóváhagyja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti 

Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. A Munkamegosztási Megállapodás 2023. január 1. napján lép 

hatályba.  

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

10. 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 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi 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 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 állapítja meg.”  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 431/2022. (XII. 08.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 állapítja meg.  

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

 

11. napirendi pont  Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Bese Ferenc: Beszené Uhrin Gyöngyi Belső ellenőrzési Vezető Asszonyt 

kérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Beszené Uhrin Gyöngyi: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi 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. jóváhagyja a 2023. évi ellenőrzési tervet, a jelen határozat melléklete szerint. 

II. egyetért azzal, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervben a belső ellenőrzési vezető 

- szükség szerint – módosításokat végezzen, a tervben meghatározott ellenőrzések 

számát, célját és tárgyát kivéve.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 432/2022. (XII. 8.) határozata a 2023. évi ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

II. egyetért azzal, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervben a belső ellenőrzési vezető 

- szükség szerint – módosításokat végezzen, a tervben meghatározott ellenőrzések 

számát, célját és tárgyát kivéve. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

12. napirendi pont  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítására 

 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy javított anyag 

került kiküldésre és kéri, hogy azt vegyék figyelembe. Sajnos a határozat 

elfogadásához szükséges többség hibásan került feltüntetésre. Nem egyszerű, 

hanem minősített többséget igényel ezen döntés meghozatala, mert álláspontjuk 

szerint ez intézmény átszervezésnek minősül. 

 

Bese Ferenc: Megköszöni a tájékoztatást és jelzi, hogy ennek tudatában fognak 

majd szavazni. 

Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

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

javaslat elfogadását. 
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Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Ritter Ottó: Megköszöni a szót és egyben magyarázatot is ad arra, hogy a 

Bizottság miért nem javasolta ennek a napirendi pontnak az oly módon való 

elfogadását. Kifogásaik meghallgatása után, a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülését 

követően az anyag bizonyos mértékig át lett dolgozva. Az átdolgozott 

előterjesztés felvezető részéből kimaradt az az általa kifogásolt rész, miszerint a 

hivatkozott határozat szól arról, hogy például a Közösségi Házat vegyék ki a 

listából. Álláspontja szerint ez nem volt helyénvaló, hiszen a határozat nem erről 

szólt. Elmondja, hogy az általa felvetett probléma ki lett javítva és kikerült az 

előterjesztésből. 

A másik dolog, ami szintén az előterjesztéssel kapcsolatos, hogy kikerült az a 

szófordulat, hogy „eladjuk a Közösségi Házat”, ugyanis erről szintén nem szólt 

eddig egy határozat sem. A Bizottságon is elmondta és itt, a Képviselő-testület 

előtt is elmondja, hogy nem átallotta előkeresni az októberi sürgősségi indítványt, 

amiben az szerepelt, miszerint a Hivatal megvizsgálja, hogy van -e olyan ingatlan, 

amit el lehet adni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy el is adják a Közösségi Házat. 

Más dolog, hogy ha két Képviselő-testületi üléssel később bekerül az 

előterjesztésbe, miszerint fel lett mérve, hogy nincs rá szükség, és ebben a listában 

már nincs is benne, ebből következően lehet, hogy eladásra kerül, de azt majd a 

Képviselő-testület fogja eldönteni. 

Megköszöni a Hivatalnak, hogy a tegnapi nap folyamán dolgozott az anyagon, 

így számára - és véleménye szerint a Frakció számára is - elfogadhatóvá tette a 

javaslatot. 

 

Bese Ferenc: Egyetért Ritter Ottó Képviselő Úrral. Minden egyes ilyen jellegű 

ingatlan eladást Képviselő-testületi döntésnek kell megelőznie. Nem lehet a 

Képviselő-testület akarata és tudása nélkül megtenni. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) Alapító Okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 

2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében 

a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 433/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) Alapító Okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 

2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében 

a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrnak megköszöni a gyors munkát a 

Hivatal részéről. Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

13. napirendi pont  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalban 2023. évi nyári -és téli igazgatási 

szünet elrendelésére és az igazgatási szünetek időszakának 

meghatározására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Dr. Szabó Tibor Jegyző Úrtól kérdezi, 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 határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatalban  
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a) nyáron: 2023. július 24-től 2023. augusztus 25-ig, 

b) télen: 2023. december 21-től 2024. január 05-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban a személyes 

ügyfélfogadás szünetel, az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a 

zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. A téli igazgatási szünetben a 

Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 434/2022. (XII. 8.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet 

elrendeléséről és az igazgatási szünetek időszakának meghatározásáról 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2023. július 24-től 2023. augusztus 25-ig, 

b) télen: 2023. december 21-től 2024. január 05-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban a személyes 

ügyfélfogadás szünetel, az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a 

zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. A téli igazgatási szünetben a 

Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

14. napirendi pont  Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért 

Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 



25 
 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi 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. a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglaltak alapján Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. január 1. napjától 2023. 

december 31. napjáig ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50 %-os 

megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. kötelezettséget vállal 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. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről. 

Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2022. december 15., a IV. pont 

vonatkozásában az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-

tervezet előterjesztésének időpontja  

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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 435/2022. (XII. 08.) határozata a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, 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 köt egy férőhely térítési díjának 50 %-os 

megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. kötelezettséget vállal 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. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a II. pontban foglalt összegnek 

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről. 
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Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2022. december 15., a IV. pont 

vonatkozásában az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-

tervezet előterjesztésének időpontja  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: A Képviselő-testület tagjainak külön megköszöni a tanúsított 

szociális érzékenységet, mert ez egy rendkívül fontos dolog, nem csak az érintett 

családnak, hanem a Soroksáron élő, ilyen jellegű problémával küzdő családok 

szempontjából is. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

15. napirendi pont  Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének 

jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta 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. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2023. július 24-től 2023. augusztus 11-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2023. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 436/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéje 

2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2023. július 24-től 2023. augusztus 11-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2023. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

16. napirendi pont  Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2023. évi nyári 

zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására 

 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 

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. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2023. január 15. 

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 437/2022. (XII. 08.) határozata az Óvodák és tagintézményeik 

nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 
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II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

17. napirendi pont  Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a 

K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 

helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés 

meghozatalára 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonytól kérdezi, 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 az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195495/24 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátítását. 

A kisajátítás költségeinek fedezetét a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági 

eljárásban szükséges egyéb – az Önkormányzat érdekeit nem sértő - 

nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás 

során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2023. február 28. 
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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 438/2022. (XII. 08.) határozata a Budapest 195495/24 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195495/24 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátítását. 

A kisajátítás költségeinek fedezetét a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági 

eljárásban szükséges egyéb – az Önkormányzat érdekeit nem sértő - 

nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás 

során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

18. napirendi pont  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes 

ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásával 

kapcsolatos döntések meghozatalára az ingatlanok Magyar 

Állam részére történő értékesíthetősége érdekében 

 Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy az előterjesztés bővült még egy ingatlannal, ezért 

megkéri Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt, hogy mondja el kiegészítését 

ezzel kapcsolatban. 
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Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy a Képviselő-testületi anyag kiküldését 

követően még egy ingatlanra érkezett vételi ajánlat. Ez egy olyan közterületi 

ingatlan, amelyiknél szükséges a „közterületi darab” forgalomképessé 

nyilvánításáról dönteni. Így összesen nyolc határozati javaslatról kell döntenie a 

Képviselő-testületnek. 

  

Bese Ferenc: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét. 

 

Egresi Antal: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az 

előterjesztést. 

 

Bese Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában megkérdezi a Frakcióvezetőket, 

hogy egyben felteheti -e szavazásra mind a nyolc határozati javaslatot, 

természetesen mindegyikről külön-külön határozat fog születni. 

 

(A Frakcióvezetők jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni a javaslatokról.) 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, melyek szerint: 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 196218/5 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102706 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 196218/20 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 Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal” 
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„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 187288 helyrajzi számú ingatlanból 

a  K-102681 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187288/1 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 Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196493/8 helyrajzi számú 

ingatlanból  a K-102716 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196493/9 

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 Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196490 helyrajzi számú ingatlanból  

a K-102714 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196490/1 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 Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196441 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102713 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196441/1 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 
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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” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185567 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 Ingatlant kiveszi a 

forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 185568 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 Ingatlant kiveszi a 
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forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé nyilvánítja annak 

érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

„A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185557 helyrajzi számú ingatlanból a 

K-102656 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185557/1 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 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 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 439/2022. (XII. 08.) határozata a 196218/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102706 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 196218/20 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 196218/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102706 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 196218/20 

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 
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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. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 440/2022. (XII. 08.) határozata a 187288 helyrajzi számú 

ingatlanból a  K-102681 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187288/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 187288 helyrajzi számú 

ingatlanból a  K-102681 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187288/1 

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 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

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

testületének 441/2022. (XII. 08.) határozata a 196493/8 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102716 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196493/9 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196493/8 helyrajzi számú 

ingatlanból  a K-102716 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196493/9 

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 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 442/2022. (XII. 08.) határozata a 196490 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102714 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196490/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196490 helyrajzi számú 

ingatlanból  a K-102714 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196490/1 

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. 
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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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 443/2022. (XII. 08.) határozata a 196441 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102713 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196441/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196441 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102713 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196441/1 

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 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

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

testületének 444/2022. (XII. 08.) határozata 185567 helyrajzi számú ingatlan 

forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185567 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 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 445/2022. (XII. 08.) határozata a 185568 helyrajzi számú 

ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 185568 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 
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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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 446/2022. (XII. 08.) határozata a 185557 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102656 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185557/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185557 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102656 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185557/1 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 

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. 
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19. napirendi pont  Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 

21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban 

ellátandó valamennyi önkormányzati feladat polgármester 

általi ellátására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Kéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleményét. 

 

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

elfogadását. 

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy több kérdés is megfogalmazódott benne ezen 

beruházással kapcsolatban, amit korábban is feltett a megfelelő helyen. Szeretné 

hangsúlyozni, hogy eddig még nem kapott rá választ. A kérdések többek között 

arra irányultak, hogy egyáltalán szükség volt -e, vagy miért volt szükség erre a 

beruházásra. Köztudott, hogy az önkormányzati utak aszfaltozása során 

közműegyeztetést kell végezniük, amely során többek között a Vízművek is 

kifejtette, hogy nem támaszt akadályt. Ez azt jelenti, hogy öt éven belül nem 

tervez semmiféle aszfalt bontással járó beruházást. Majd kettő és fél évvel később 

érkezett az Önkormányzathoz egy kérelem, melyben arra hivatkoztak, hogy a 

vízfőnyomócső állapota szükségessé teszi annak cseréjét, ezért az 

Önkormányzatnál kezdeményezték az aszfalt bontását. Mivel jómaga nem 

vízügyi szakember, ezért nem tudja megállapítani a csövek állapotát, így 

hozzájárultak a munkálatok elvégzéséhez, de őszintén megmondja, hogy 

furcsállta ezt a helyzetet. 

Nehezen tudja elfogadni, hogy egy több hónapja zajló beruházás során, olyan 

áldatlan állapotokra kényszerítik az ott élő lakókat és olyan nehéz helyzetbe hozza 

őket, hogy például napokon keresztül nincs Internet. Orbánhegyen sokan 

dolgoznak otthonról és így nem tudják elvégezni a munkájukat. Értesítés nélkül 

megszűnik a vízellátás és egyik pillanatról a másikra nem folyik a víz. Jómaga is 

került olyan helyzetbe, hogy indult volna dolgozni és a tisztálkodást elég furcsa 

módon - nagyanyáink korára emlékezve - lavórban melegített ásványvízzel 

sikerült megoldania. Ez most kicsit viccesnek hangzik, de higgyék el neki, nem 

az. 

A legnagyobb probléma november 21-én következett be, amikor egy 

ezerkétszázas nyomócső megrepedt. „Hála istennek” csak megrepedt, de így is 

tragikus állapotot teremtett a Sodronyos utcában. Akkor éppen vidéken volt, de 

azonnal visszafordult és az eseményt követő, talán második vagy harmadik órában 
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már a helyszínen volt. Higgyék el neki, borzalmas állapotok voltak. Addigra már 

kint volt a Katasztrófavédelem, a Rendőrség és a Rendészeti Osztály munkatársai. 

Ezúttal is megköszöni a Rendészet ilyen jellegű tevékenységét is. Szőrnyű volt 

látni, hogy az emberek házai miként néznek ki. A kárfelmérés még mindig folyik, 

de két házról már biztosan tudják, hogy lakhatatlan. Egy harmadik ház szintén 

úgy néz ki, hogy lakhatatlan lesz, mert a falak elkezdtek repedezni és a négy 

oldalból az egyik megsüllyedt, ezt a biztosító szakembere is elismerte. Bár azt is 

hozzátette, hogy ettől még nem életveszélyes az épület. Ezt nem egészen tudja 

felfogni, de jómaga ebben nem szakember. Azonnal kezdeményezett mind a 

beruházó részéről - aki a Fővárosi Önkormányzat-, mind a kivitelező Penta Kft. 

részéről, illetve a Vízművek részéről egy bejárást. A bejárás másnap meg is 

történt, azonban a Vízművek szakembere, képviselője nem jött ki a helyszínre és 

nem tudja felfogni, hogy miért.  

 

(09:30 óra: Bereczki Miklós elhagyja a Tanácstermet.) 

 

Gyakorlatilag nagyon sok mindenben megegyeztek, miszerint az ott lakók 

helyzetét, hogy próbálják meg normalizálni, hogy próbálják meg segíteni, de 

nagyon kevés dolog történt meg ebből. Hozzáteszi, hogy a csőtörést követő 

második vagy harmadik napon érkezett a kivitelező Penta Kft. részéről egy írásos 

kötelezettség, felelősségvállalás, ami a biztosító felé szólt, de tájékoztatásul 

megküldték az Önkormányzatnak is. Ebben a felelősséget magukra vállalják. 

Elmondja, hogy a biztosító a kárfelmérésen kívül azóta sem volt hajlandó lépni, 

mert állítólag a felelősségnek megosztottnak kell lennie a Vízművek, illetve a 

Penta Kft. között és ebben még nem tudtak megegyezni. Összességében úgy 

gondolja, hogy az érintett családoknak valamilyen segítséget kell nyújtaniuk, nem 

csak erkölcsi jellegűt. Azóta a károsultak bent voltak a Hivatalban, és Vas Imre 

Ügyvéd Úrral megpróbálnak nekik külön-külön és egységesen is jogi segítséget 

nyújtani. Tanácsadást is nyújtott Ügyvéd Úr.  

 

(09:31 óra: Bereczki Miklós visszaérkezik a Tanácsterembe.) 

 

Elindultak egy olyan úton, aminek bekövetkezését nem szeretnék, de ha kell akkor 

megteszik ezeket a lépéseket. 

Jelzi, hogy egy módosító javaslatot szeretne tenni. Szeretné, ha a Képviselő-

testület az úgy nevezett vis maior alapból támogatást szavazna meg a lakosok 

részére. A vis maior a költségvetés általános tartalékának egy részét képezi. Ezzel 

ötvenezer és kétszázötvenezer Forint közötti, vissza nem térítendő támogatást 

nyújtanának, bár nagyon jól tudja, hogy ezzel a pénzzel karácsonyra sem tudják 

az ingatlantulajdonosok rendbe hozni az ingatlanjaikat. Három olyan esetről tud, 

ahol jómaga tragédiának ítél meg a lakók helyzetét. A többi ingatlanban nem 

olyan „óriási a kár”, de akkor is nehéz helyzetben vannak. 
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A határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel együtt fogja feltenni és kéri a 

Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák ezen törekvésüket, hiszen Soroksári 

lakosokról van szó. Higgyék el neki, ha kimennek a Sodronyos utcába borzalmas 

állapotokat fognak ott találni. Karácsony előtt így nehezen emészthetőek a 

körülmények. 

Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Tüskés Józsefné: Jelzi, hogy Polgármester Úr elmondta a nagyrészét annak, amit 

szeretett volna elmondani. Amit a Fővárosi Vízművek részéről észlelt kint a 

helyszínen, azt majd a bíróság eldönti, mert jómaga nem hivatott eldönteni. Az 

ezerkétszázas csőből három órán keresztül „zuhogott” a víz. Nem csőtörés volt. 

A Penta Kft. megbontotta egy cső mellett a betont, mert a Vízművektől nem 

kapott olyan papírt, hogy nyomás alatt van -e az a rendszer vagy nincs nyomás 

alatt. Akkora kárt okoztak a lakosságnak, hogy az „embertelen”. Nem tudja 

elképzelni, hogy nincsenek a helyszínen, amikor megbontják ezt a rendszert. Nem 

elfogadható, hogy a káresemény után három órát kell várni arra, hogy kijöjjenek 

és találgassák, hogy hol kell elzárni a vizet. Egy ilyen rendszer megbontásakor 

nekik ott kellett volna lenniük, de nem volt ott senki. Mire jómaga a helyszínre 

ért, nem volt ott egy vállalkozó, egy vízműves, aki segített volna. Polgármester 

Úrnak telefonált, aki azonnal jött, mint ahogy a Közteresek és a Rendőrök is. 

Mindannyiuknak köszöni szépen a segítséget. Megfizethetetlen az a kár, amit 

okoztak az embereknek. Nem csak ennyi kár lesz, mert sajnos most már naponta 

megy ki olyan ingatlanokhoz, ahol megsüllyedt a ház. Tegnap késő este hívták, 

hogy a Horgász parton nincs víz és nem értesítik őket előre. Kint volt az 

„ipszilonnál”, mert elzárták az utat és nem tud bemenni a szippantós autó. 

Kifogásolja, hogy nem kap semmilyen tájékoztatást, de a Hivatal se, mert biztos 

benne, hogy akkor őt is tájékoztatnák. Ennyi időn keresztül nem lehet eltűrni azt, 

amit „ezek megengednek maguknak”. Polgármester Úrnak és a lakosságnak is 

megköszöni a türelmet, mert már nem nagyon van. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy mindent megtesznek, hogy karácsonyra 

rendezettebb állapotok legyenek. Bár a kivitelező azt ígérte, hogy vélhetőleg 

karácsonyra levonulnak, azonban meggyőződése, hogy nem fogják megtenni. 

 

Tüskés Józsefné: Megmondták, hogy tavasszal folytatják. Valamennyire le 

fognak vonulni és úgy hagyják, tehát… 

 

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

határozati javaslatot, az általa tett kiegészítéssel együtt, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. felhatalmazza a polgármestert az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 

21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat ellátására, nyilatkozat, vagy eljárási cselekmény 
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megtételére azzal a kitétellel, hogy lehetőség szerint a tervezett intézkedésekről 

rövid úton (telefonon vagy elektronikus levél formájában) előzetesen, de ha ez 

nem megoldható, akkor legkésőbb a megtett intézkedést követő napon 

tájékoztatni köteles a képviselő-testület frakcióinak vezetőit.  

Amennyiben az adott intézkedésnek költségvetési vonzata van, akkor az kizárólag 

képviselő-testületi többséget képviselő frakcióvezetői támogatással hajtható 

végre. 

II. az érintett családok részére 50.000 és 250.000,- Ft közötti összegű, egyszeri 

gyorssegély kerül kifizetésre. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kár mértékét 

mérlegelve állapítsa meg az egyes érintettek részére juttatandó gyorssegély pontos 

összegét. A gyorssegély forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

„Általános tartalék” sora.  

Határidő: folyamatos 

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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 447/2022. (XII. 8.) határozata az Orbánhegy városrészt érintő, 

2022. november 21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban 

ellátandó valamennyi önkormányzati feladat polgármester általi ellátásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. felhatalmazza a polgármestert az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 

21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat ellátására, nyilatkozat, vagy eljárási cselekmény 

megtételére azzal a kitétellel, hogy lehetőség szerint a tervezett intézkedésekről 

rövid úton (telefonon vagy elektronikus levél formájában) előzetesen, de ha ez 

nem megoldható, akkor legkésőbb a megtett intézkedést követő napon 

tájékoztatni köteles a képviselő-testület frakcióinak vezetőit.  

Amennyiben az adott intézkedésnek költségvetési vonzata van, akkor az kizárólag 

képviselő-testületi többséget képviselő frakcióvezetői támogatással hajtható 

végre. 

II. az érintett családok részére 50.000 és 250.000,- Ft közötti összegű, egyszeri 

gyorssegély kerül kifizetésre. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kár mértékét 

mérlegelve állapítsa meg az egyes érintettek részére juttatandó gyorssegély pontos 

összegét. A gyorssegély forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

„Általános tartalék” sora.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Egy kiegészítést szeretne még hozzáfűzni, mert ez kikívánkozik 

belőle. Nem a felelőst keresik, mert az Önkormányzatnak nem az a feladata, 
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hanem az, hogy segítsen az itt lakóknak a kárenyhítésben és megtegyenek 

mindent, hogy a kárukat valamilyen szinten kompenzálni lehessen. Az erkölcsi és 

anyagi kár az teljesen más. Véleménye szerint az erkölcsi kárukat nem lehet majd 

enyhíteni, mert az, ami ott van az tényleg tragédia. Megköszöni a Képviselő-

testület tagjainak a hozzáállását ezen napirendi ponthoz is. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

20. napirendi pont  Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén 

„Soroksár busz” díjmentességének a finanszírozásához 

kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses 

kötelezettség) 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Sinkovics Krisztián Ádám: „Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bányai 

Képviselő Úr! 2022 februárjában Ön úgy nyilatkozott a BKK-val lefolytatott 

tárgyalása után, hogy már 2022-ben megvalósulhat a 135-ös járat sűrítése. A 

novemberi BKK-val történt találkozó után pedig arról olvashatunk, hogy a BKK 

nem tartja indokoltnak a járatsűrítést és hogy Ön szerint sem járható opció a 

korábbi javaslata, hivatkozva itt a városvezetés hezitálására, ami nehezen 

értelmezhető, annak fényében, hogy a Testület Önt kérte föl a tárgyalások 

lefolytatására. Kérdésem az lenne, hogy ezek szerint nem tudja tartani az év eleji 

vállalását? Várom válaszát. Köszönöm.” 

 

Bányai Amir Attila: „Köszönöm szépen a megszólítást Alpolgármester Úr! Nem 

tudom mit vár tőlem a Tisztelt Testület. Az Ön szavai alapján azt, hogy megoldom 

ezt a helyzetet. A tárgyalásokat lefolytattam, ígéreteket kaptam. Ezeket jeleztem 

a Polgármester Úrnak is, hogy van egy megoldás erre, hogy sűrítsék a járatot. 

Mégpedig az lett volna a megoldás, hogy az ingyenességet megszüntetik vagy 

megszüntetjük és azt az összeget, amit most is arra készülünk felhasználni, hogy 

fenntartsuk ezt az ingyenességet, azt beáldozzuk arra, hogy plusz egy buszt 

beállítsanak. Azóta viszont eltelt több mint fél év és nem történt semmi ez ügyben. 

Amikor újra felvetettem ezt a témát, itt a Testület előtt, akkor megint felkértek 

arra, hogy tárgyaljunk, hiszen eltelt egy fél év, lássuk most, az új energiaválság 

küszöbén, hogy milyen megoldást ajánlanak. Ezt folytattam le ismételten és erre 

sajnos az a válasz, hogy a BKK ugyan meg tudja szüntetni a… vagy mi megtudjuk 

szüntetni az ingyenességet, de még egy busz nem fog kijönni ebből a pénzből. 
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Főleg azzal a plusz információval, hogy nem csak mi finanszírozzuk ezt a három 

buszt, hanem az Auchan, meg az IKEA egyébként hozzájárul. És így viszont nem 

látom nagyon értelmét annak, hogy megszüntessük az ingyenességet, ha ez 

valóban szolgálja a polgároknak az érdekét. Azonban összességében szerintem itt 

elbuktunk egy fél évet és elbuktuk annak a lehetőségét, hogy legalább plusz egy 

buszt beállítsanak. Köszönöm.” 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úrnak jelzi, hogy bocsássa meg neki, de nem először 

fordul elő, hogy nem értenek egyet valamiben. Jómaga olyan opciókat hoz be a 

Képviselő-testület elé megtárgyalásra, amivel egyetért. Nyilván vannak olyan 

napirendi pontok, amikkel kapcsolatban hosszú-hosszú konszenzus keresés után 

tud csak egyetérteni. A Soroksár busz ingyenességének megszüntetésével az első 

perctől kezdve nem tud egyetérteni. Tehát innentől fogva ez nem volt opció. Az 

nem opció, hogy amit eddig megkapott a lakosság azt elveszik tőlük és adnak egy 

másikat. Opció az, ha ugyanezért az összegért, vagy valamennyivel magasabb 

összegért megmarad az ingyenesség – ami megközelítőleg 40 000 000,- Forintba 

kerül Soroksár Önkormányzatának – és a járatot is sűrítik. Ez egy opció lett volna, 

de úgy emlékszik, sőt biztosan tudja, hogy erre az opcióra sem a Képviselő Úr, 

sem a BKK hivatalos megkeresése nem tartalmazott javaslatot. „Úgyhogy semmit 

nem vesztettünk, nemhogy fél évet, egy percet sem.” 

 

Bányai Amir Attila: Nyugodtan megállapodhatnak abban, hogy nem értenek 

mindenben egyet, nincs ezzel semmi gond. Elmondja, hogy a februári állapot 

szerint a BKK vezetői kijelentették – és ezt jómaga tolmácsolta Polgármester Úr 

felé -, hogy elképzelhetőnek tartják az ingyenesség fenntartására fordítandó 

összeg ellenében még egy busz beállítását. „Mi nem léptünk ez ügyben, illetve az 

Önkormányzat nem lépett ez ügyben.” Igazából megállapodtak abban, hogy az 

ingyenességet már nem indokolja túl sok minden, hiszen akik ezzel a busszal 

járnak, azok vagy jogosultak az amúgy is ingyenes igénybevételre, lévén diákok 

vagy idős emberek. Akik ezen felül használják a buszt, azok más BKK járatot is 

használnak, ahhoz pedig van bérletük. Tehát, annyira nem látja szükségét az 

ingyenesség fenntartásának, „de, hogy ha ez már adott, akkor ám legyen”. 

 

Bese Ferenc: „Hadd tegyek itt egy kijelentést és ígéretet: amíg én vagyok 

Soroksár polgármestere és a költségvetési lehetőségeink ezt biztosítják, addig ez 

a busz ingyenes lesz a soroksári emberek számára.” 

 

Bereczki Miklós: Elmondja, hogy érintettnek érzi magát ennél a napirendnél, 

ugyanis maga is részt vett ebben a munkában a saját módszereivel. „Ennek 

kapcsán azt javaslom az Összefogás Soroksárért Frakciónak, hogy a politikai 

tevékenységük során a jóindulat és a józan paraszti ész vezérelje őket, a politikai 

ködszurkálás helyett.” Elmondja mire gondol. Józan paraszti ész. Kedves 

kolléganőjével, Weiland Annamáriával már jóval korábban kimentek a 135-ös 
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busz vonalára forgalomszámlálást végezni, mielőtt a Tisztelt Képviselő Urak, 

illetve az „önjelölt képviselők” - akik már nem is járnak a Testületi ülésre – 

kirakták a facebookra, hogy elintézték, felhatalmazással sűrítve lesz a buszjárat 

stb. Az általuk végzett forgalomszámlálásnak nagyjából ugyan az lett az 

eredménye, mint a BKK szakemberei által megállapított eredménynek, azaz, hogy 

nincs teljes mértékig kihasználva a buszjárat. Az a különbség a saját 

tevékenységük és „az Önök” tevékenysége között, hogy a sajátjuk nem tartott 

kilenc-tíz hónapig, illetve elsősorban csak a saját idejüket rabolták, nem másét. 

Jóindulat. Amikor beszámolt az általuk végzett forgalomszámlálásról a 

facebookon, akkor számtalan negatív kommentet, szitkozódást kapott, amik közül 

a durvábbakat törölte. Végül az idő őt, illetve a BKK-t és a városvezetést igazolta. 

Bányai Képviselő Úr említi, hogy a városvezetői hezitálás vezetett oda, hogy ez 

nem jött össze. „Én szerintem a hezitálás az az volt, hogy február és október között 

nem csináltak semmit ezzel az üggyel, pedig a felhatalmazásuk megvolt.” 

Januárban megkapták a felhatalmazást a tárgyalásra, februárban találkoztak a 

BKK-val, októberben újra megkapták a felhatalmazást, majd novemberben 

találkoztak BKK-val. Hezitálást csak ebben a nyolc hónapban lát. Az anyag végén 

elismerik, hogy nem indokolt a járat sűrítése, egy plusz busz beiktatása. „Ezért 

mondtam azt Önöknek, hogy a jóindulat és a józan paraszti ész vezérelje a 

tevékenységüket, mert különben csattanós kapufákat fognak rúgni, illetve ami 

még rosszabb, öngólokat.” 

 

Bese Ferenc: Bányai Amir Attila Képviselő Úrnak jelzi, hogy lejárt a 

hozzászólási ideje… 

 

Bányai Amir Attila: „Lejárt, de érintett vagyok.” 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy érintettsége okán lehetőséget ad Képviselő Úrnak a 

válaszra, a napirendi pont megtárgyalása végén. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában megadja a szó Bányai Amir Attila 

Képviselő Úrnak. 

 

Bányai Amir Attila: Felhívja Bereczki Miklós Képviselő Úr figyelmét, hogy 

városvezetői hezitálásról beszélt, nem pedig a Frakció hezitálásáról. A Frakció és 

jómaga sem volt felhatalmazva arra, hogy döntéseket hozzanak ezügyben. A 

tárgyalások során felmerült lehetőséget prezentálta, ezen felül nem volt más 

felhatalmazása, sem döntéshozatalra, sem eljárásra. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy jómaga már döntött ebben az ügyben, azaz a 135-

ös és a 135/A buszjárat tekintetében az ingyenesség megmarad. 

Egyéb kérés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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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 kötelezettséget vállal. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2023. évi költségvetésben 

történő szerepeltetésére. 

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját 

értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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 448/2022.(XII.08.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján menetrend szerinti járat – 135, és a 

135/A jelzésű autóbusz - díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2021. 

évi kötelezettségvállalásról 

A Képviselő-testület úgy dönt, 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 kötelezettséget vállal. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2023. évi költségvetésben 

történő szerepeltetésére. 

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját 

értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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21. napirendi pont  Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027” 

elfogadására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri 

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy szeretné megköszönni az előterjesztés 

készítőjének a munkáját és természetesen az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottság támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: Hegedűs Mónikának megköszöni az előterjesztés elkészítésébe 

fektetett munkáját és elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy két határozati 

javaslat is szerepel az előterjesztésben. Az anyagra vonatkozóan az egyik javaslat 

„általánosabb”, míg a másik javaslat egy kezdeményezés, amiben felhatalmazást 

kérnek arra vonatkozóan, hogy felmérhessék az úgy nevezett 60+ kártya 

bevezetésének a lehetőségét.  

 

(09:47 óra: Bereczki Miklós elhagyja a Tanácstermet.) 

 

Ez a kezdeményezés azt célozza meg, hogy helyi vállalkozásokat, vállalkozókat, 

cégeket keresnének meg, hogy a Soroksáron élő hatvan év feletti lakosok 

bizonyos kedvezményeket kaphassanak. Úgy gondolja, hogy a lakosságnak erre 

a mai helyzetben nagyobb igénye van. Nyilvánvalóan nem tudja megmondani 

ennek a kezdeményezésnek az eredményét, de meggyőződése, hogy meg kell 

próbálni. 

Kérdések és hozzászólások következnek. 

 

Bányai Amir Attila: Elmondja, hogy ez a program már a bevezetőben kiemeli, 

hogy „esélyegyenlőség ott van, ahol mindenkinek van esélye a munkavállalásra 

stb, szociális, egészségügyi ellátásra, oktatási szolgáltatások elérésére”. Később 

többször is hivatkozik arra, hogy a szakorvosi, háziorvosi ellátást a Dr. Nádor 

Ödön Egészségügyi Intézmény és az Újtelepi rendelők biztosítják. Egy októberi 

szakmai konferencián elterjedt a hír, hogy a Kormány – az államtitkári ígéretek 

ellenére – 2023. január 01-jétől államosítani fogja a még önkormányzati 

működtetésű szakrendelőket is. Szakemberek véleménye szerint nagy a veszélye 

annak, hogy ha ez igaz, akkor újabb felmondási és nyugdíjazási hullámmal járhat, 
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ami tovább rontja az ágazat munkaerőhiányát. Amennyiben a hír valóban igaz, 

akkor félő, hogy az egészségügyi alapellátással is az történik…. 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úrnak jelzi, hogy helyi ügyekről beszéljenek, 

feltételezéseket ne vonjanak be a Képviselő-testület munkájába. 

 

(09:49 óra: Bereczki Miklós visszaérkezik a Tanácsterembe.) 

 

Bányai Amir Attila: „Bocsánat, csak nekem jár az időm…” 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy nyugodtan folytassa, de kéri, hogy Képviselő Úr a 

napirendhez szóljon hozzá. 

 

Bányai Amir Attila: Sajnos a soroksári SZTK-ban már az államosítás nélkül is 

komoly gondokról hallanak, legalábbis jómaga. Amennyiben semmi nem 

változik, akkor nemsokára megszűnik a tüdőgyógyászat, megszűnik a 

nőgyógyászat és a reumatológia is. Úgy tudja, hogy a több mint két éve beígért 

röntgengép a mai napig nem működik, és azt sem lehet tudni, hogy lesz -e hozzá 

röntgenorvos, vagy sem. Hiányoznak az új Igazgató Úr által beígért szakrendelők. 

Soroksáron például hetente egyszer van ultrahang, de ha nem emelnek a mostani 

szakorvosi ellátmányon, béreken, akkor a mostani benzinárak és rekord infláció 

miatt lehet, hogy hamarosan ennyi sem lesz. Ugyanakkor Újtelepen már sorban 

felépültek az új lakóingatlanok és több mint hatezer ember költözik be a 

következő hónapokban. Az Újtelepen dolgozó három háziorvos már most is 

telítve van. Egyikük sem fog tudni több lakost vállalni, így aztán onnan is 

hiányozni fog háziorvos, ha csak nem intézkedtek újabb praxisok létrehozására. 

Komoly aggodalommal tölti el, hogy ha Soroksáron összedől az egészségügyi 

ellátás, az a lakosság számára tragédia lesz, és akkor a soroksári rendelő is az 

államosítás sorsára jut, mint egyes vidéki veszteséges, szakemberhiányos 

kórházak. Hogy lehet így esélyegyenlőségről beszélni, amikor a lakosság nagyobb 

része már most sem jut hozzá az alapellátásokhoz, szakrendelői 

szolgáltatásokhoz. Kifizetni pedig nem tudja a sokszázezres magánorvosi ellátást. 

 

Orbán Gyöngyi (ügyrendi hozzászólás): Véleménye szerint, amit Bányai Amir 

Attila Képviselő Úr elmondott az egyáltalán nem tartozott a napirendi ponthoz. 

Megtehette volna, hogy a 22., 23. vagy a 24. napirendi pont keretében mondja el 

a véleményét. Úgy gondolja, hogy az esélyegyenlőségi program teljesen másról 

szól és azoknak, akik elkészítették, nem kellett volna ezt ebben a formában végig 

hallgatniuk. Képviselő Úr megint belevitte a nagypolitikát. 

 

Bese Ferenc: Jelzi, hogy válaszolna Képviselő Úr néhány kérdésére, mert az a 

legbiztosabb. Soroksáron mindenki hozzájuthat az egészségügyi alapellátáshoz. 

Nem ennek a napirendi pontnak a keretében, de a következőkben Dr. Csiba Gábor 
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Főigazgató Úr meg fogja erősíteni ebben. Képviselő Úr a röntgent említette, 

melyre azt tudja mondani, hogy megtörtént a műszaki átadás, ami azt jelenti, hogy 

reményeik szerint a következő engedély után működni fog. És igen, már van 

röntgenorvosuk is. Nagy örömmel jelentheti, hogy jövő héttől visszaáll a 

tüdőgyógyászat rendelése, tehát a gyermek pulmonológia működik. Újtelepen a 

további háziorvosi praxisok vonatkozásában megtették a lépéseket, így a 

beköltöző emberek rendelkezésére fog állni. Külön akciótervük van arra, hogy 

miként fogják ellátni az Újtelepi lakosok háziorvosi szükségletét. A szakorvosi 

ellátások esetleges átadásával kapcsolatban nehéz bármit mondani, amíg nem 

jelenik meg bármilyen hivatalos jellegű okiratban, többek között a Magyar 

Közlönyben. Úgy gondolja, hogy nekik azzal kell foglalkozniuk, hogy mit kell 

ellátniuk a törvények és egyéb más rendelkező jogszabályok szerint. Azonban úgy 

tudja, hogy ez „kacsa”, nem fogják sem megszüntetni, sem átvenni a szakorvosi 

ellátást. Soroksáron marad minden úgy, ahogy most van, legalábbis a szakorvosi 

ellátásokat illetően. Önkormányzati fenntartásban fog maradni az összes ilyen 

jellegű dolog. 

Képviselő Urat megkéri, hogy ha kérdést is tesz fel, ne sugalljon olyat, ami nem 

valós. Valós az, hogy a röntgen nagyon rövid időn belül működni fog. Nem valós 

az, hogy nincs tüdőgyógyászat, mert van tüdőgyógyászat, nem valós az, hogy 

probléma lesz a háziorvosokkal, mert nem lesz probléma. Az alapellátás pedig 

mindenki számára elérhető Soroksáron.  

 

Bányai Amir Attila: Polgármester Úrnak megköszöni a választ. „Próféta szóljon 

Önből.” Úgy tudja, hogy sajnos a védőnői szolgáltatást már államosították, 

elvették az Önkormányzattól. Megkérdezi, hogy rosszul tudja -e. 

 

Bese Ferenc: „Igen.” 

 

Bányai Amir Attila: „Rosszul tudom?” 

 

Bese Ferenc: „Igen.” Elmondja, hogy jövő év június 30-án kerül át az állam 

irányítása alá. Még nem. 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő – testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2023-2027. 

időszakra készített Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 31. 

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

I. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által kibocsátani kívánt, 

a kerület 60. életévét betöltött lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, 

illetőleg szolgáltatások kedvezményes igénybevételét biztosító „60+ 

Kedvezménykártya” bevezetése feltételeinek megteremtése érdekében folytasson 

tárgyalásokat a kerületben működő kereskedelmi egységek és szolgáltatók 

képviselőivel a programhoz való csatlakozási szándék, valamint az általuk 

biztosítani kívánt kedvezmény mértékével kapcsolatosan. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. május 31. 

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 449/2022. (XII.08.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027 

elfogadásáról 

A Képviselő – testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2023-2027. 

időszakra készített Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 450/2022. (XII.08.) határozata a „60+ Kedvezménykártya” 

bevezetésével kapcsolatos elvi döntésről 

A Képviselő – testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által kibocsátani kívánt, 

a kerület 60. életévét betöltött lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, 

illetőleg szolgáltatások kedvezményes igénybevételét biztosító „60+ 

Kedvezménykártya” bevezetése feltételeinek megteremtése érdekében folytasson 

tárgyalásokat a kerületben működő kereskedelmi egységek és szolgáltatók 

képviselőivel a programhoz való csatlakozási szándék, valamint az általuk 

biztosítani kívánt kedvezmény mértékével kapcsolatosan. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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22. napirendi pont  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztésben van egy határozati javaslat, 

amely szerint ki kell jelölniük két civil szervezetet helyszíni ellenőrzésre. Amikor 

az egyes határozatok módosításához érnek, a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület és a Pacsirta Klub Egyesület kijelölését fogja javasolni. 

Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

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 az 1., 2., 3., 4. határozati javaslat elfogadását. Az 5. határozati 

javaslattal kapcsolatos döntést a Képviselő-testületre bízta.  

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

támogatta az 1., 2., 3., 4. határozati javaslat elfogadását. Az 5. határozati 

javaslattal kapcsolatos döntést a Képviselő-testületre bízta. 

 

dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatta az 1., 2., 3., 4. 

határozati javaslat elfogadását. Az 5. határozati javaslattal kapcsolatos döntést a 

Képviselő-testületre bízta. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta az 1., 2., 3., 4. határozati 

javaslat elfogadását. Az 5. határozati javaslattal kapcsolatos döntést a Képviselő-

testületre bízta. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta az 1., 2., 3., 

4. határozati javaslat elfogadását. Az 5. határozati javaslattal kapcsolatos döntést 

a Képviselő-testületre bízta. 

 

Bese Ferenc: Megkérdezi a Frakcióvezetőket, hogy egyben felteheti -e 

szavazásra mind az öt határozati javaslatot. Jelzi, hogy természetesen 

mindegyikről külön-külön határozat fog születni. 

 

(A Frakcióvezetők jelzik, hogy egyben kívánnak szavazni a javaslatokról.) 
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4. és 5. 

határozati javaslatokat, melyek szerint: 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja. „ 

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. június 30. napjára módosítja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, 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 hatályon kívül helyezi.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a 2023. évben 

támogatott civil szervezetek közül a következő szervezeteket jelöli ki tételes 

helyszíni ellenőrzés céljából: Soroksári Grassalkovich Kör és Pacsirta Klub 

Egyesület 

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. december 30. 

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 Önkormányzata Képviselő-

testületének 451/2022. (XII. 08.) határozata Soroksár Önkormányzata 
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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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 452/2022. (XII. 08.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, 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 módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 453/2022. (XII. 08.) 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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 454/2022. (XII. 08.) 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  
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A Képviselő-testület úgy dönt, 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 hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 455/2022. (XII. 08.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2023. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a 2023. évben 

támogatott civil szervezetek közül a következő szervezeteket jelöli ki tételes 

helyszíni ellenőrzés céljából: Soroksári Grassalkovich Kör és Pacsirta Klub 

Egyesület 

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. december 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

23. napirendi pont  Tájékoztatás a Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) 

vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó Organizációs 

útvonalakról 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kisné Stark Viola Osztályvezető Asszonyt kérdezi, 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 

tudomásul vette a tájékoztatást. 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 
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24. 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 

 Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszönti Tamási Ferenc Ügyvezető Igazgató Urat és 

egyúttal megkérdezi, hogy van -e kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tamási Ferenc: Megköszöni a lehetőséget, de jelzi, hogy nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi 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 a közfoglalkoztatás 2022. évi működéséről 

szóló beszámolót elfogadja.”  

 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

II. előzetes kötelezettséget vállal 

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.  

Határidő:  az I. pont vonatkozásában: 2023. évi költségvetés elfogadása  

  a II. pont vonatkozásában: 2023. évben folyamatosan 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 456/2022. (XII. 08.) határozata a közfoglalkoztatás 2022. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2022. évi működéséről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 457/2022. (XII. 08.) határozata a 2023. évi közfoglalkoztatási 

terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2023. évi 

közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

II. előzetes kötelezettséget vállal 

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.  

Határidő:  az I. pont vonatkozásában: 2023. évi költségvetés elfogadása  

  a II. pont vonatkozásában: 2023. évben folyamatosan 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

25. napirendi pont  Jelentés a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

2023. évi Üzleti tervének elfogadására 

 Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető 

 

Bese Ferenc: Tamási Ferenc Ügyvezető Igazgató Úrtól kérdezi, hogy van -e 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Tamási Ferenc: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság véleményét. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Szeretné elmondani, hogy aki ebben a nehéz helyzetben akár csak 

egy évre előre is készülni tud, és ilyen komoly üzleti tervet le tud tenni az asztalra 
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az „némi jóstehetséggel vagy jövőbe látó képességgel is kell, hogy bírjon”. 

Nyilván nem viccelni szeretne, de sok sikert kíván az Üzleti terv 

megvalósításához. 

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

szerint: 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervét.  

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről.  

Határidő: 2022. december 15. 

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 458/2022. (XII. 08.) határozata a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervét.  

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről.  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Tamási Ferenc Ügyvezető Igazgató Úrnak és a Szociális 

Foglalkoztatónak további sok síkert és jó munkát kíván. 

Ezt a napirendi pontot lezárja és tíz perc szünetet rendel el. 

 

 

SZÜNET 
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26. napirendi pont  Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek meghatározására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Köszönti körükben Dr. Csiba Gábor Főigazgató Urat. 

Jelzi, hogy nincs kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

(10: 15: dr. Staudt Csaba visszaérkezik a Tanácsterembe.) 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bereczki Miklós: A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Az előző napirendi pont kapcsán elmondta, hogy aki a 2023. évre 

vonatkozóan sok mindent megállapít, annak jövőbe látó képessége van. Nekik itt 

a Hivatalban nincs ilyen képességük, ezért gondolják úgy, hogy májusban újra 

megvizsgálják a tapasztalati tényadatok kapcsán, hogy milyen jellegű források 

állnak rendelkezésre, illetve milyen terhekkel kell számolniuk a praxisoknak. 

Kérdések és hozzászólások hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 

mely szerint: 

„A Képviselő Testület úgy dönt, hogy 

I. Elfogadja 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 kerülnek a feladat-ellátási 

szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerinti 25-75% arányban azzal, hogy 

a 2023. I. félévében kiszámlázott összegek revízióra és újratárgyalásra kerülnek,  

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

havi bruttó 15.000 Ft átalány összeget fizetnek az EÜI részére. 

II. felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződések 3. számú mellékletének 

módosítására a takarítási költségek megfizetésére vonatkozóan. 

gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

Testületének 459/2022. (XII. 08.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek viselése tárgyában  

A Képviselő Testület úgy dönt, hogy 

I. Elfogadja 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 kerülnek a feladat-ellátási 

szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerinti 25-75% arányban azzal, hogy 

a 2023. I. félévében kiszámlázott összegek revízióra és újratárgyalásra kerülnek,  

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

havi bruttó 15.000 Ft átalány összeget fizetnek az EÜI részére. 

II. felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződések 3. számú mellékletének 

módosítására a takarítási költségek megfizetésére vonatkozóan. 

gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

27. napirendi pont  Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye Térítési díj Szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Bese Ferenc: Dr. Csiba Gábor Főigazgató Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Dr. Csiba Gábor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 

 

Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Bese Ferenc: Kérdések és hozzászólások következnek. 
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Bányai Amir Attila: Megfogadja Orbán Gyöngyi Képviselő Asszony javaslatát 

és újra felteszi néhány kérdését. Igazgató Úrtól megkérdezi, hogy igaz -e, hogy 

elment egy tüdőgyógyász orvos és egy nőgyógyász orvos a rendelőből, illetve 

nyugdíjba készül egy reumatológus is. 

 

Dr. Csiba Gábor: „A hír igaz, csak némi kiegészítésre szorul.” A 

tüdőgyógyászati rendelés – mert az intézménynek nem volt tüdőgyógyászata – 

elment. Ezzel kapcsolatban egy évvel ezelőtt már kezdődtek tárgyalások és azzal 

az örömhírrel tud szolgálni, hogy a mai napon újra indult a rendelés, ami jelenleg 

is zajlik. 

A nőgyógyászatról valóban elment Dr. Wachtler Dávid kolléga, aki magán 

praxisba ment át. A közelben megnyílt Soroksár Medical nevű intézményben 

rendel. Mindenféle módon próbálta visszatartani, de „nem lehet oda láncolni”. 

Egy nőgyógyász van jelenleg az intézményben, vele zajlanak a tárgyalások. Ő cég 

formájában szeretné tovább vinni a nőgyógyászati rendelést, és ha cég formájában 

tudná csinálni, akkor négy rezidens orvost is ide tudna hozni. Így meg tudnák 

oldanák a rendelési igényt. Jelenleg rendben zajlik a nőgyógyászati rendelés. 

Arról nem tud, hogy a reumatológus el akarna menni, neki nem szólt senki. 

Tudomása szerint a reumatológián nincs probléma.  

 

Bányai Amir Attila: Az előző napirendnél szóba hozta Újtelep helyzetét, azaz, 

hogy oda több mint hatezer ember fog beköltözni és ezzel kapcsolatban 

Polgármester Úr említette, hogy van egy terv az ellátásukra. Főigazgató Úrtól 

megkérdezi, hogy tudna -e ezzel kapcsolatban többet mondani. 

 

Dr. Csiba Gábor: Elmondja, hogy Polgármester Úrral és a Hivatallal együtt 

bejárták az Újtelepi területet és minden lehetőséget figyelembe vettek. Újtelepen 

érezni a szükségletet, hogy megnő majd az igény a háziorvosi ellátásra. 

Különböző variációkat vettek számításba, hogy miként lehetne egy újabb 

háziorvosi rendelőt elhelyezni. Erről készült egy feljegyzés, ha Polgármester Úr 

úgy gondolja, akkor biztos megmutatja Képviselő Úrnak. Egyelőre ennyit tud 

mondani ezzel kapcsolatban. 

 

Bányai Amir Attila: Megköszöni a válaszát Dr. Csiba Gábor Főigazgató Úrnak. 

 

Bese Ferenc: Képviselő Úr előzőleg a röntgen helyzetével kapcsolatban is 

kérdezett. Megkérdezi Főigazgató Úrtól, hogy az Egészséges Budapest Program 

keretében beszerzett röntgengép beüzemelése hol tart. 

 

Dr. Csiba Gábor: Elmondja, hogy most 2022 írunk és az említett röntgengép 

2021 elején lett megvásárolva. Amikor átvette az intézmény irányítását, akkor 

még a helyszín sem volt tisztázva, hogy hol lehet elhelyezni a röntgengépet. Azóta 

ez rendeződött és júliusban elindultak a munkálatok. Közbeszerzési eljárások és 
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sok minden egyéb kellett ahhoz, hogy a röntgen üzembehelyezése megtörténjen. 

Jelenleg ott tartanak, hogy a mai napon van az üzembehelyezési és átadási, 

valamint a betanítási eljárás. A röntgen sugáregészségügyi ellenőrzése hétfőn 

lesz. Amennyiben a mérések megfelelnek a szabályoknak, akkor sugárvédelmi 

szempontból az Országos Atomenergia Hivatalnak kell kiadnia az engedélyt. Ez 

nagyjából két-három hetet szokott igénybe venni. Ha ez megvan, és ezalatt sikerül 

a NEAK finanszírozási szerződést is megkötni – ami a következő napirendi 

ponthoz is kötődik -, akkor jövő év elején, januárban már üzemelhet, de 

valószínűleg már a holnapi naptól működőképes a készülék.  

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy sikerült még egy röntgenorvost felvenni az 

intézménybe, mert egy ilyen készülék működtetéséhez nem elég egy szakorvos, 

hiszen egymás helyettesítését is meg kell oldaniuk. Így eggyel több radiológus 

fog dolgozni az intézményben, és fogja használni a telepített készüléket, ami egy 

modern készülék, megfelelő kapacitással. A háziorvosok és szakorvosok, 

valamint más területről, beutalóval érkezők igényeit is ki tudja elégíteni. 

 

Bányai Amir Attila: Megköszöni Főorvos Úr válaszát, mert ez lett volna az egyik 

kérdése, hogy van -e röntgenorvosuk. A másik kérdése Újteleppel kapcsolatos. 

Újtelepen nem csak rendelőhelyre van szükség, hanem orvosokra is, ezért 

megkérdezi, hogy ez ügyben tettek -e már lépéseket az OEP felé. 

 

Dr. Csiba Gábor: Az a probléma, hogy nem az OEP adja az orvost. A folyamat 

úgy zajlik, hogy ki kell alakítani a rendelőt, azt megfelelően fel kell szerelni, majd 

arra a Népegészségügyi Központtól működési engedélyt kell kérni. Ezután, a 

működési engedély birtokában – amihez hozzátartozik az is, hogy ki fog ott 

dolgozni – lehet fordulni a NEAK-hoz finanszírozási ígérvényt kérni, mert a 

jóváhagyás eggyel magasabb szinten történik. Az első lépéseket az imént említett 

feljegyzésekkel tették meg.  

 

Bányai Amir Attila: Megköszöni a választ. 

 

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

határozati javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő -testület úgy dönt, hogy  

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

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) 2023. január 1. napjával 

hatályba lépő Térítési Díj Szabályzatát jóváhagyja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa részére. 

III. felkéri a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetőjét a szabályzat kihirdetésére,  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős:  a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 
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a III. pont vonatkozásában: Dr. Csiba Gábor Tamás EÜI 

intézményvezető főorvosa” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 460/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyásáról 

A Képviselő -testület úgy dönt, hogy  

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

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) 2023. január 1. napjával 

hatályba lépő Térítési Díj Szabályzatát jóváhagyja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa részére. 

III. felkéri a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetőjét a szabályzat kihirdetésére,  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

a III. pont vonatkozásában: Dr. Csiba Gábor Tamás EÜI 

intézményvezető főorvosa 

 

Bese Ferenc: Reméli, hogy Bányai Amir Attila Képviselő Úr minden kérdésére 

választ kapott, és nem a híreszteléseknek megfelelően, hanem a valóságot sikerült 

számára felvázolniuk. 

Ezt a napirendi pontot lezárja. 

 

 

28. napirendi pont  Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak 

átcsoportosítására 

 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Dr. Csiba Gábor Főigazgató Úrtól kérdezi, hogy van -e kiegészítése 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Dr. Csiba Gábor: Nincs kiegészítése. 

 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy Főigazgató Úr említette, miszerint folynak a 

tárgyalások a NEAK finanszírozás tekintetében is. Természetesen, ha az sikerrel 

jár, akkor majd újra át kell gondolni az óraszámokat, de mivel biztosan és nagyon 

hamar szeretnék a röntgenkészüléket munkába állítani, ezért szükség van az 

óraszám átcsoportosításra. 

Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. 
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Tüskés Józsefné: A Szociális és Egészségügyi 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

Egészségügyi Intézménye (továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének kapacitás 

átcsoportosításra vonatkozó javaslata alapján támogatja az óraszám 

átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ultrahang szakrendelés óraszám csökkentése 1 órával, 6 óra/hét óraszámról 

5 óra/hét óraszámra. 

• Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés óraszám csökkentése 7 órával, 15 

óra/hét óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• Szemészeti szakrendelés óraszám csökkentése 2 órával, 10 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• támogatja az EBP támogatásból beszerzett RTG berendezés működtetésére 

és új szakma létesítésére 16 óra/ hét kapacitás átcsoportosítását, valamint 

az ehhez szükséges személyi feltételek (radiológus szakorvos) biztosítását 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti 

alkalmazott útján.  

II. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosításhoz minden olyan 

jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit 

nem sértik. 

III. felkéri az EÜI intézményvezető főorvosát, hogy az óraszám átcsoportosítással 

kapcsolatban indítsa el kérelmét az illetékes hatóságok felé.  

Határidő: 2022. december 31. 

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 Önkormányzat Képviselő-

testületének 461/2022. (XII. 08.) határozata a járóbeteg szakellátás 

óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

Egészségügyi Intézménye (továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének kapacitás 
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átcsoportosításra vonatkozó javaslata alapján támogatja az óraszám 

átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ultrahang szakrendelés óraszám csökkentése 1 órával, 6 óra/hét 

óraszámról 5 óra/hét óraszámra. 

• Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés óraszám csökkentése 7 órával, 15 

óra/hét óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• Szemészeti szakrendelés óraszám csökkentése 2 órával, 10 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• támogatja az EBP támogatásból beszerzett RTG berendezés működtetésére 

és új szakma létesítésére 16 óra/ hét kapacitás átcsoportosítását, valamint 

az ehhez szükséges személyi feltételek (radiológus szakorvos) biztosítását 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti 

alkalmazott útján.  

II. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosításhoz minden olyan 

jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit 

nem sértik. 

III. felkéri az EÜI intézményvezető főorvosát, hogy az óraszám átcsoportosítással 

kapcsolatban indítsa el kérelmét az illetékes hatóságok felé.  

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Bese Ferenc: Megköszöni Dr. Csiba Gábor Főigazgató Úr tájékoztatóját és az 

egész eddigi munkáját. Az Intézmény működésén jelentősen látszik a keze 

nyoma. 

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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30. 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 nem érkezett hozzá írásos bejelentés a napirendi ponttal 

kapcsolatban.  

Egyéb kérdés és bejelentés hiányában felkéri dr. Szabó Tibor Jegyző Urat, hogy 

tartson névsorolvasást. 

 

dr. Szabó Tibor: Tekintettel arra, hogy valószínűleg ebben az évben már nem 

találkoznak, ezért engedjék meg neki, hogy a Képviselő-testület tagjainak és 

kedves családtagjainak is, a Hivatal nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és egészségben gazdag boldog új esztendőt kívánjon. 

 

Bese Ferenc: Ugyan előzetesen nem érkezett írásos igény a hozzászólásra, de a 

monitorján most azt látja, hogy többen is bejelentkeztek, ezért úgy döntött, hogy 

sorban megadja a szót mindenkinek. 

 

Bányai Amir Attila: Csatlakozik Jegyző Úr szavaihoz, és boldog karácsonyt, 

valamint kellemes ünnepeket kíván mindenkinek. Reméli, hogy jövőre 

egészségben találkoznak újra. 

A korábban elhangzottakhoz csak annyit fűzne hozzá, hogy a híreszteléseknek 

nem „bedőlnek”, hanem ellenőrzik a valódiságukat, és ez így történt most is. 

Másrészt köszönettel venné Polgármester Úr feljegyzését „erről az Újtelepi 

történetről”. 

 

Ritter Ottó: (Feláll és a Hivatal dolgozói felé fordul.) 

Megköszöni a szót, mert hozzászólásának az volt az indoka, hogy a Frakció 

nevében megköszönje a Hivatal és az Intézmények dolgozóinak egész éves 

munkáját. Jó pihenést kíván az igazgatási szünetben, illetve az ünnepek alatt. 

„Jövőre Önökkel ugyan itt.” 

Egy megjegyzést szeretne még tenni. Azon hezitált, hogy ha egy ilyen mondatot 

el akar mondani, akkor azt reggel valóban be kell -e jelentenie. Ezért felhívná a 

figyelmet arra – amit már a múltkor javasolt -, hogy az „Egyebek” napirendi pont 

esetében egy kicsit finomítani kellene, miszerint a hozzászólások, bejelentések 

esetében hogyan kell bejelentést tenni, vagy szükség van -e erre egyáltalán. 

 

Orbán Gyöngyi: Csatlakozik az előtte szólókhoz és szeretné a Képviselő-testület 

minden tagjának, a Polgármester Úrnak, az Alpolgármester Uraknak, illetve a 

Hivatal minden dolgozójának megköszönni az éves munkáját.  
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Soroksár minden lakosának áldott, békés karácsonyi ünnepeket szeretne kívánni. 

Szeretné, ha egy élhető, csodálatos, de főleg békés következő évet tudnának 

egészségben megélni mindannyian.  

 

Sebők Máté Zoltán: Szeretne jómaga is csatlakozni az előtte szólókhoz. A 

Képviselő-testület minden tagjának, illetve a Hivatal dolgozóinak megköszöni a 

munkáját. Áldott, békés karácsonyt, áldott várakozást és boldog új esztendőt 

kíván mindenkinek. 

 

Bereczki Miklós: Elmondja, hogy mindenki a karácsonyról beszél, de nem 

szabad elfelejteni a hanukát sem, ezért boldog hanukát is kíván mindenkinek. 18-

án lesz egy csodálatos ünnepség a Pesterzsébeti Zsinagógában, amit volt 

szerencséje előző évben is megtekinteni, és most is részt fog venni az ünnepségen. 

Ritter Képviselő Úrnak jelzi, hogy ha komolyan gondolta korábbi szavait, akkor 

SZMSZ-t kell módosítani, „amit nagyon nem szeret”. Boldog karácsonyt kíván. 

 

Bese Ferenc: A Tisztelt Képviselő-testület előtt elmondja, hogy nem szeretné az 

évet értékelni, legalábbis most nem, és tulajdonképpen a jövő évvel kapcsolatban 

sem szeretne nagyon sok „magvas gondolatot” most megfogalmazni. Elsősorban 

engedjék meg számára, hogy köszönetet mondjon mindannyiuknak azokért a 

hozzászólásokért és kérdésekért, amelyek előre viszik a munkájukat. Nyilván 

azokért a hozzászólásokért, amik nem viszik előre a munkájukat, nem fog 

köszönetet mondani. Kéri, hogy mindannyian próbáljanak konstruktívan 

hozzáállni egyik oldalhoz is, a másik oldalhoz is és természetesen a Hivatalhoz 

szintén. Nem keres kibúvót, mert biztos, hogy volt néhány olyan alkalom, amikor 

a Hivatal hibázott. „Magunkra vesszük, de csak az hibázik, aki dolgozik”, szokta 

mondani. Nyilván a hibákból tanulnak.  

Itt ragadja meg az alkalmat, hogy mind a jelenlévőknek, a Hivatal dolgozóinak, 

mind azoknak, akik még most is végzik a munkájukat, megköszönje az éves 

tevékenységüket. 

Szeretné megköszönni Soroksár lakosságának, elsősorban a hozzájuk való jóságát 

és a türelmét is. Manapság nagyon sok olyan dolog történik, ami nem a Képviselő-

testületen, nem az Önkormányzaton vagy a Hivatalon múlik, éppen ezért nagyon 

sok türelem kell az itt lakók részéről. Úgy gondolja, hogy a válság és a háború 

elmúltával, végeszakadtával mégis csak meg tudják valósítani közös álmaikat, 

ehhez kéri mindannyiuk segítségét és együttműködését 2023-ban is. 

Hangsúlyozza: konstruktívan. Nyilván nem kell egyetérteni mindig, mindenben, 

de azt látja, hogy nagyon sok kérdés van, amiben egyetértenek. Vegyék a mai 

Testületi ülést. Ha jól látja és jól számolja, akkor két-három olyan napirendi pont 

volt, ahol nem egyeztek az álláspontok. Amennyiben ezeket az úgynevezett 

vitákat - melyek konstruktivitást feltételeznek – normál mederben tudják tartani, 

akkor ténylegesen szolgálják azt amiért megválasztották őket, vagyis Soroksár 

lakosságát. Úgy gondolja, hogy ebben az évben nagyjából sikerült mindenben 
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együttműködniük, bár nem mindig. Képviselő társainak ehhez kíván nagyon sok 

erőt és egészséget. A Hivatal dolgozóinak könnyű évet nem kívánhat, mert nem 

lesz az, de szintén erőt és egészséget kíván a nehéz feladatok megoldásához, 

amelyek előttük állnak, és akkor biztos benne, hogy a ciklus leteltével 

elmondhatják azt, hogy érdemes volt bízni bennük. Ismét megköszöni 

mindannyiuk munkáját és az előtte szólókhoz hasonlóan áldott várakozást, majd 

karácsonyt és egy nagyon békés, boldog, sikerekben bővelkedő új esztendőt 

kíván. Megköszöni az együttműködést mindenkinek. 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Névsorolvasást tart. 

 

Bese Ferenc: Mindenkinek további szép napot kíván, ezzel a Képviselő-testület 

ülését bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

   Bese Ferenc     dr. Szabó Tibor 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


