
A 2022. október 13-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 319/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című 

napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 320/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a háborús veszélyhelyzet okozta 

drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében szükséges helyi 

intézkedések megtételére” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 321/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 17. napirendi pontként szereplő „Javaslat polgári peres eljárás 

megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése 

érdekében” c. napirendi pontot  

- a Meghívóban 18. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 

kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található 

ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot 
zárt ülés keretében tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 322/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

20. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Kerületi Integrált 
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Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról” c. napirendi pontot leveszi 

napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 323/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 13. napirendi pontként szereplő „A nevelési intézmények 

vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év tapasztalatairól” című napirendi 

pontot 10.00 órai kezdettel tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 324/2022. (X. 13.) határozata a 2022. október 13-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. október 13-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba 

adásával kapcsolatos döntések meghozatalára  

2.) Javaslat a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés 

hatásai enyhítése érdekében szükséges helyi intézkedések megtételére 

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

4.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

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

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

módosítására 

7.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év 

tapasztalatairól 

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

testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 

8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete módosítására 

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

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

08.) önkormányzati rendelete módosítására 

10.) Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  
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11.) Javaslat az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos előzetes 

véleményezésre 

12.) Javaslat az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos-, 

valamint az óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

13.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 196218/6, 187932, a K-102691 

számú kisajátítási terv szerint kialakuló 187926/3 és a K-102663 számú 

kisajátítási terv szerint kialakuló 185570/31 helyrajzi számú ingatlanoknak a 

Magyar Állam részére történő értékesítésére vonatkozó döntések meghozatalára 

14.) Javaslat a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában 

fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

vonatkozó döntés meghozatalára 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

16.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

elismerő címek adományozására (zárt ülés) 

17.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására 

(zárt ülés)  

18.) Fellebbezések (zárt ülés) 

19.) Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan 

közös tulajdon megszüntetése érdekében (zárt ülés)  

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

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára (zárt ülés)  

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 325/2022. (X. 13.) határozata a K-102664 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 185618/8, a K-102651 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 185543/1 és a K-102599 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló 184703/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 

átruházásával kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Magyar Állam nevében eljáró MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MÁV Zrt.) - jogi képviselője 

(Juharos Ügyvédi Iroda) útján - által előterjesztett és a Budapest- Kelebia 

határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésére irányuló projekttel 

kapcsolatban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

tulajdonában álló és a beruházással érintett, a K-102664 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 185618/8, a K-102651 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló 185543/1 és a K-102599 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

184703/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására 
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irányuló kérelmét nem támogatja, az ingatlanokat nem kívánja ingyenesen a 

Magyar Állam részére átruházni. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. október 31. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 326/2022. (X. 13.) határozata ingatlanok, valamint ingatlan 

tulajdoni hányadok ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Magyar Állam nevében eljáró MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MÁV Zrt.) által jogi képviselője 

útján a jövőben előterjesztendő és a Budapest- Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonal fejlesztésére irányuló projekttel kapcsolatban Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonában álló és a 

beruházással érintett ingatlanokat, illetve ingatlan tulajdoni hányadokat nem 

kívánja ingyenesen a Magyar Állam részére átruházni. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 327/2022. (X. 13.) határozata a Polgármesteri Hivatal 

működésének racionalizálása érdekében meghozott döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

67. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Polgármesteri Hivatal létszámát 153 főben 

határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá, hogy 

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

önkormányzati rendelet módosításának előkészítése során az I. pontban 

foglaltakat is vegye figyelembe. 

Határidő: az I. pont vonatkozásában azonnal,  

 a II. pont vonatkozásában a költségvetési rendelet soron következő 

módosítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 328/2022. (X. 13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete 



5 
 

időszakának meghatározásáról szóló 32/2022. (I. 20.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

I. a Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünete időszakának 

meghatározásáról szóló 32/2022. (I. 20.) határozatának I. b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

"I. [a Polgármesteri Hivatalban]  

b) télen: 2022. december 19-től 2023. január 06-ig 

[igazgatási szünetet rendel el.]" 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 329/2022. (X. 13.) határozata az Önkormányzat intézményeinek 

és működésének racionalizálása érdekében meghozott döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a háborús veszélyhelyzet okozta 

drasztikus energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében, az energia-

veszélyhelyzeti szabályokra figyelemmel, a kötelezően ellátandó feladatok 

biztosítása mellett,  az energiafelhasználás optimalizálásra törekedve, az 

intézményvezetők javaslatainak figyelembevételével, egyedi döntésekben 

határozza meg az önkormányzat intézményei fűtési időszakban történő 

működését, továbbá vizsgáltassa meg a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 

intézményei tekintetében az egyéb – alternatív - energiát biztosító lehetőségeket 

(pl. napelemes rendszerek telepítése. stb.). 

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetőit kérje 

fel az általuk vezetett társaságok energia felhasználásának optimalizálására. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a nem kötelezően 

ellátandó feladatok ellátásának szükségességét.  

IV. felkéri a Polgármestert, hogy az I. és II. pontokban foglaltak alapján megtett 

intézkedéseiről, meghozott döntéseiről a Képviselő-testületet a Polgármesteri 

Tájékoztató kötelező napirendi pont keretében tájékoztassa. 

V. a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában, 

működésük racionalizálása érdekében meghozott intézkedések 2023. május 1. 

napjáig maradnak érvényben. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 330/2022. (X. 13.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 331/2022. (X. 13.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetőjének, az intézmény 

2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 332/2022. (X. 13.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetőjének az intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett 

tevékenységről szóló beszámolója elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének, az intézmény 2021/2022. 

nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó 

döntéséről. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 333/2022. (X. 13.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

rendszer működtetésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

hasonlóan - Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával 

közösen kívánja megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

nevében is eljárjon az 1+1 évre - 2023. március 1. napjától 2024. február 29. 
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napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együttes nyilatkozatával 2025. február 

28. napjáig meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.  

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

meghatalmazást aláírja, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon eltérhet. 

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

lefolytatását követően - a nyertes ajánlattevővel megköti a háromoldalú 

feladatátadási szerződést, a közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra. 

IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, felkéri 

a háromoldalú feladatátadási szerződés aláírására. 

V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét. 

Határidő: az I. és II. pontok vonatkozásában 2022. november 15., az V. pont 

vonatkozásában 2022. október 25., a IV. pont vonatkozásában a feladatátadási 

szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a III. pont esetében a  

közbeszerzési eljárás sikeres lezárást követő 15 napon belül. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 334/2022. (X.13.) határozata az általános iskolák felvételi 

körzethatárainak előzetes véleményezéséről 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy  

I. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése, 

továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdése alapján Soroksár közigazgatási területére a 2022/2023. tanévre 

megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a 

következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dél-Pesti Tankerületi 

Központ tankerületi igazgatóját  

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 335/2022. (X. 13.) határozata az óvodákban visszamaradó 

gyermekek helyzetével kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. megállapítja, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az 

óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatban az Önkormányzat 

intézkedésre nem jogosult. Felhívja az óvodavezetőket, hogy a tankötelezettség 

alól felmentett, óvodában visszamaradó gyermekek ügyében, amennyiben a 

felmentéssel nem értenek egyet, saját hatáskörben tegyék meg az általuk 

szükségesnek ítélt intézkedéseket. 
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II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit 

értesítse.  

Határidő: 2022. október 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 336/2022. (X. 13.) határozata az óvodabővítéssel kapcsolatos 

döntésről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza a Polgármestert tárgyalások kezdeményezésére 

településrendezési szerződéssel érintett beruházó vállalkozókkal óvodabővítés, új 

óvoda építésének előmozdítása érdekében, valamint szükség esetén a szerződések 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására. 

II. felkéri Polgármestert, hogy a 2023. évi tényleges költségvetés ismeretében 

vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy 2024. évben a költségvetés lehetőséget ad-

e új óvoda építésére, meglévő óvoda bővítésére. 

Határidő: I. pont tekintetében 2022. december 31.  

II. pont tekintetében 2024. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 337/2022. (X. 13.) határozata hatáskör egyedi ügyekben történő 

visszavonásról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a K-102691 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187926/3 helyrajzi 

számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó 

egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 3. 

számú mellékletének 3.3.2. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy az egyedi ügyben a szükséges 

döntést meghozza. 

II. a 187932 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.4. pontjában a 

Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott 

hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy 

az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

III. a K-102620 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185378/1 helyrajzi 

számú ingatlan 1/16 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés 
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meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.4. pontjában a 

Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy az egyedi 

ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 338/2022. (X. 13.) határozata a 196218/6 helyrajzi számú 

ingatlan Magyar Állam részére történő értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 196218/6 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, és azt - a Magyar 

Állam nevében eljáró MÁV Zrt. képviseletében kérelmet előterjesztő Juharos 

Ügyvédi Iroda által megküldött vételi ajánlatban foglaltak szerint - 2.947.428,-Ft 

ellenében, kisajátítást pótló adásvétel útján értékesíti a Magyar Állam 

részére. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről, és írja alá az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 339/2022. (X. 13.) határozata a 187932 helyrajzi számú ingatlan 

Magyar Állam részére történő értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület  
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I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 187932 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, a Magyar Állam nevében eljáró MÁV Zrt. képviseletében kérelmet 

előterjesztő Juharos Ügyvédi Iroda által megküldött vételi ajánlatban foglaltak 

szerint 5.845.454,-Ft ellenében értékesíti a Magyar Állam részére. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről, és írja alá az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 340/2022. (X. 13.) határozata a K-102691 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (187926/3) helyrajzi számú ingatlan Magyar Állam 

részére történő értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 187926/1 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102691 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187926/3 helyrajzi 

számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), a 102/2021. (II. 3.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete 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 
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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, a Magyar Állam nevében eljáró MÁV Zrt. képviseletében kérelmet 

előterjesztő Juharos Ügyvédi Iroda által megküldött vételi ajánlatban foglaltak 

szerint 21.061.141,-Ft vételár ellenében értékesíti a Magyar Állam részére  

amely vételárból 16.068.745,-Ft a földterület értéke, 37.576,-Ft a faállomány 

kártalanítási értéke és 4.954.820,-Ft az építmények (medence, játszóeszköz, 

kerítések) kártalanítási értéke.   

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről, és írja alá az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 341/2022. (X. 13.) határozata K-102663 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 185570/31 helyrajzi számú ingatlan Magyar Állam 

részére történő értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület  

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

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező   185570/22 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102663 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185570/31 

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

rendelet 1. számú melléklete 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 és azt a Magyar 

Állam nevében eljáró MÁV Zrt. képviseletében kérelmet előterjesztő Juharos 

Ügyvédi Iroda által megküldött vételi ajánlatban foglaltak szerint 9.678.666,-Ft 

vételár ellenében értékesíti a Magyar Állam részére, amely vételárból 

9.646.128,-Ft a földterület értéke és 32.538,-Ft a faállomány kártalanítási értéke. 
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III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről, és írja alá az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 342/2022. (X. 13.) határozata a K-102620 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 185378/1 helyrajzi számú ingatlan 1/16 tulajdoni 

hányadának Magyar Állam részére történő értékesítésével kapcsolatos 

döntésről 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy 1/16 tulajdoni hányadban Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat tulajdonát képező 185378 helyrajzi számú ingatlanból a 

K-102620 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185378/1 helyrajzi számú 

ingatlan ( a továbbiakban: Ingatlan), a 102/2021. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében 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 

Ingatlan 1/16 tulajdoni hányadát, a Magyar Állam nevében eljáró MÁV Zrt. 

képviseletében kérelmet előterjesztő Juharos Ügyvédi Iroda által megküldött 

vételi ajánlatban foglaltak szerint 279.322,-Ft vételár ellenében értékesíti a 

Magyar Állam részére.   

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő 

értesítéséről, és írja alá a II. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. november 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 343/2022. (X. 13.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, 

természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti 
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önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 184892/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich 

út 70., földszint 3. szám alatt található, „lakás” megnevezésű társasházi albetét 

ingatlan vonatkozásában Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és Füle Attila (a továbbiakban: 

Bérlő) által 2013. október 30. napján  megkötött, 2023. október 31. napjáig szóló 

határozott idejű lakásbérleti szerződést a Bérlő kezdeményezésére közös 

megegyezéssel megszünteti, a megszüntetésről szóló megállapodás létrejöttének 

napjával. 

II. felkéri a Polgármestert a Bérlő értesítésére, és az I. pontban foglaltaknak és a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő megszüntető megállapodás aláírására. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 344/2022. (X. 13.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú 

ingatlan részleges értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozattal 

módosított 300/2021. (VII. 06.) határozata hatályon kívül helyezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan 

részleges értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

300/2021. (VII. 06.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 345/2022. (X.13.) határozata az Önkormányzat általi 

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. (V. 12.) 

és a 275/2022.(VII. 14.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 

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

14.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2023. március 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 346/2022. (X. 13.) határozata Soroksári Sportközpont 

létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról szóló 89/2022. (II. 17.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Sportközpont létrehozásával 

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

határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 347/2022. (X. 13.) határozata „lomtalanító” udvar 

létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 91/2022. (II. 17.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lomtalanító” udvar létrehozásával 

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

határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 348/2022. (X. 13.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. 

Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról szóló 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

– 2022. évi támogatásáról szóló 565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú 

mellékletének IV. 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

szerződés hatálybalépésének napjától 2023. május 30. napjáig használhatja fel. 

Adományozott köteles a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, 

de legkésőbb 2023. június 30. napjáig (a szerződés 3. melléklete felhasználásával) 

elszámolni Adományozó felé.”   

II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

III. felkéri a Polgármestert a szerződés I. pontban foglaltak szerinti módosítására. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2022. október 21.,  

     a III. pont vonatkozásában 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 349/2022. (X. 13.) határozata az „Év Szociális Dolgozója” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben az „Év Szociális Dolgozója” címet adományoz 

- Név és  

- Név,  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye dolgozói részére. 

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2022. október 31. 

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

testületének 350/2022. (X. 13.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2022. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói közül, a „Kerület Hűséges 

Dolgozója” címre, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

Név és Név, 

II. 2022. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói közül, a „Kerület Hűséges 

Dolgozója” címre, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

Név és Név  

jogosult.  

III. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 351/2022. (X. 13.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság felügyelőbizottsági tagjának, Gräf Richárdnak (anyja neve, lakóhelye: 

1237 Budapest,) a felügyelőbizottsági tagságról történő lemondását, a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 3:25. § (4) és a 3:26. § (5) 

bekezdése alapján, az új felügyelőbizottsági tag megválasztásának hatályával 

elfogadja. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító Okiratának 17. pontjában törli a következő bejegyzést: 

 „Gräf Richárd (anyja neve) 

 1237 Budapest, szám alatti lakos”. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapító okiratában megjelölt felügyelő bizottsági tagi tisztségre 2022. 

október 13. napjától 2025. március 9. napjáig terjedő határozott időre: Dr. 

Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakost 

választja meg. 
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IV. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító Okiratának 17. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza (anyja neve) 

1238 Budapest, szám alatti lakos.” 

V.  elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

VI. felkéri a Polgármestert, hogy a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2022. november 10. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 352/2022. (X. 13.) határozata K. M. J. 123 Budapest, szám alatti 

lakos házhoz szállítással biztosított étkeztetés személyi térítési díjának 

csökkentése iránti kérelem elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelete 23. § rendelkezésére 

figyelemmel, a kérelmet megtárgyalta és úgy dönt, hogy 

I. K. M. J. (születési hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos 

részére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetője által 2022. szeptember 26. 

napjától megállapított házhoz szállítással biztosított étkeztetés személyi térítési 

díját 2023. április 1. napjáig csökkenti. A csökkentett személyi térítési díj összege: 

610 Ft/nap, az étel kiszállításának csökkentett költsége 145 Ft/nap. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt és a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény intézményvezetőjét értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. október 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 353/2022.(X.13.) határozata S. E. 1237 Budapest, szám alatti 

lakos temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító 

döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és 

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

rendelete 38. § rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú döntést hozó hatóság 
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a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálta, a 

fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. S. E. (születési név, hely, idő, anyja neve) 1238 Budapest, szám alatti lakos 

temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni 

fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 354/2022. (X. 13.) határozata B. B. 1238 Budapest, szám alatti 

lakos beiskolázási települési támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott 

döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és 

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

rendelete 29. § rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú döntést hozó hatóság 

a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálta, a 

fellebbezést megtárgyalta, és mint II. fokon eljáró hatóság úgy dönt, hogy 

I. B. B. (születési név, hely, idő, anyja neve), 1238 Budapest, szám alatti lakos 

beiskolázási települési támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott döntés 

elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú döntést helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 355/2022. (X. 13.) határozata L. A. 1237 Budapest, szám alatti 

lakos egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelmet 

elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és 

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

rendelete 23. §-ában foglalt rendelkezéseire figyelemmel, mint a II. fokú döntést 

hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálta, a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy 

I. L. A. (születési név, hely idő, anyja neve) 1237 Budapest, szám alatti lakos 

egészségügyi települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti 
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kérelemre hozott döntéselleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot 

helybenhagyja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 356/2022. (X. 13.) határozata polgári peres eljárás 

megindításáról ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése 

érdekében(zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Önkormányzat) az Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata osztatlan 

közös tulajdonában álló helyrajzi számú ingatlanokban fennálló osztatlan közös 

tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres eljárást kezdeményez arra 

irányulóan, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadát megfelelő ellenérték fejében 

a bíróság adja az Önkormányzat tulajdonába. A tulajdonostárs tulajdoni 

hányadainak megváltásához szükséges, a jogerős ítélet alapján a tulajdonostárs 

részére fizetendő összeget a jogerős ítélet meghozatalát követően az adott év 

költségvetéséből rendelkezésre bocsátja. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. március 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 357/2022. (X. 13.) határozata a helyrajzi számú, természetben a 

utcában található ingatlan megvásárlásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) 

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja 

szerezni a helyrajzi számú, 7850 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 

63.924.901,-Ft, azaz hatvanhárommillió-kilencszázhuszonnégyezer-

kilencszázegy forint ellenében, mely összegből 58.875.000,-Ft a földterület 

értéke, 1.910.541,-Ft a tárgyi ingatlanról elbontandó épület értéke, 1.539.360,-Ft 

a tárgyi ingatlanról elbontandó épület bontási költsége és 1.600.000,-Ft a tárgyi 

ingatlanról elbontandó épületre csatlakozó elektromos betápláló gerincvezeték 

fogadószekrény áthelyezésének költsége. 

Ennek érdekében  

a.) az Név (végelszámolás alatt, cégjegyzékszám) részére a  helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 5634/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 
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42.249.618, -Ft, azaz negyvenkettőmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-

hatszáztizennyolc forint ellenében; 

b.) a Név (cégjegyzékszám) részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

304/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.279.709, -Ft, azaz 

kettőmillió-kettőszázhetvenkilencezer-hétszázkilenc forint ellenében; 

c.) Név részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 250/7851 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 1.874.761, -Ft, azaz egymillió-

nyolcszázhetvennégyezer-hétszázhatvanegy forint ellenében; 

d.) a Név (cégjegyzékszám) részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

1155/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 8.661.397, -Ft, azaz 

nyolcmillió-hatszázhatvanegyezer-háromszázkilencvenhét forint 

ellenében; 

e.) a Név (cégjegyzékszám) részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

508/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 3.809.515, -Ft, azaz 

hárommillió-nyolcszázkilencezer-ötszáztizenöt forint ellenében; 

valamint megfizet a tulajdonosok részére a helyrajzi számú ingatlanról 

elbontandó épület értékeként 1.910.541,-Ft összeget, az épület bontási 

költségeként 1.539.360,-Ft összeget és az elbontandó épületre csatlakozó 

elektromos betápláló gerincvezeték fogadószekrény áthelyezésének 

költségeként 1.600.000,-Ft összeget. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vételi ajánlatok megtételéről, és 

azok elfogadása esetén írja alá az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


