
A 2022. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

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

a 185618/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-102664 számú kisajátítási terv szerint 

kialakuló 185618/8 ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

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

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont zárt ülés keretében történő 

tárgyalásáról 

A Képviselő-testület  

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

második napirendi pontként tárgyalandó „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 

0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés 

meghozatalára” c. napirendi pontot Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

keretében tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. november 17-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 
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20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

szerint elfogadja 

1.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló, a 185618/5 helyrajzi számú 

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

ingatlan forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

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

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

módosításával és kisajátítással kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

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

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

rendeletek módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

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

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

szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek 

felülvizsgálata kapcsán) 

7.) Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére 

8.) Javaslat 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

9.) Javaslat civil szervezetek támogatására  

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

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

tulajdoni hányadára teendő új vételi és megváltási ajánlatok megtételéről, eladási 

ajánlat elfogadásáról szóló döntés meghozatalára 

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

a Virágpatak utcára merőlegesen futó ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

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

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

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

M0 összekötés és híd kapcsán érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodások megkötésére 

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

Péteri major átemelő - hasznosítása vonatkozásában)  

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

16.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

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

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

foglaltak 2022. évi teljesüléséről  

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

végrehajtásáról  

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

megválasztására és Alapító Okiratának módosítására  

20.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

21.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

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

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

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

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

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

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

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

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

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

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

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

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

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

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

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

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

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 364/2022. (XI. 17.) határozata a helyrajzi számú, természetben 

a utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló 357/2022. (X. 13.) 

határozatának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyrajzi számú, természetben a utcában 

található ingatlan megvásárlásáról szóló 357/2022. (X. 13.) határozatát (a 

továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

I. A Határozat I. pontjának helyébe az következő I. pont lép: 

„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 

95.652.671,-Ft, azaz kilencvenötmillió-hatszázötvenkettőezer-

hatszázhetvenegy forint ellenében, mely összegből 90.602.770,-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 Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (végelszámolás 

alatt, cégjegyzékszám: 01-02-053511) részére a helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 5634/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 67.644.455, -

Ft, azaz hatvanhétmillió-hatszáznegyvennégyezer-négyszázötvenöt 

forint ellenében; 

b.) a Németh és Futás Mezőgazdasági Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-166689) 

részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 304/7851 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 2.279.709, -Ft, azaz kettőmillió-

kettőszázhetvenkilencezer-hétszázkilenc forint ellenében; 

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

hányadára vételi ajánlatot tesz 3.001.618, -Ft, azaz hárommillió-

egyezer-hatszáztizennyolc forint ellenében; 

d.) a FILMBUSZ Szolgáltató és Tanácsadó Kereskedelmi Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-693758) részére a helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 1155/7851 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 13.867.473, -

Ft, azaz tizenhárommillió-nyolcszázhatvanhétezer-

négyszázhetvenhárom forint ellenében; 

e.) a Werling és Társa Műanyagipari Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719820) 

részére a helyrajzi számú ingatlanon fennálló 508/7851 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 3.809.515, -Ft, azaz hárommillió-

nyolcszázkilencezer-ötszáztizenöt forint ellenében; 
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valamint megfizet a tulajdonosok részére a 0196245 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. a Határozat kiegészül a következő III. ponttal: 

„III. felkéri a Polgármestert, hogy a vételi ajánlatok bármely tulajdonos általi el 

nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezze a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodjon a kisajátítási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a kisajátításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre 

állásáról szóló 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. A kisajátításhoz szükséges összeget a 2022. évi 

költségvetés „közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Molnár-sziget déli csücskére vonatkozó beépítési koncepció kidolgozásával 

összefüggésben, 

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

kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának 

vonatkozásában a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

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

majd ezt követően 

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

elé. 

Határidő: 2023. szeptember 30.  

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

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

előzetes kötelezettségvállalásról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandó vállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. az értékbecslés- és igazságügyi 

szakvélemények készítésére, 

14.990.000, -Ft + ÁFA 

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

3. XXIII kerületben a szabályozási 

tervek végrehajtását érintő kisajátítások 

és telekalakítások érdekében jogi 

tevékenység ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

4. árverési hirdetések kezelésére, a 

megkötendő szerződés díjára 

500.000, -Ft + ÁFA 

5. Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges irodaszer, nyomtatvány 

árubeszerzésére 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

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

7. Polgármesteri Hivatal épületeibe a 

tisztító- és tisztálkodószerek 

biztosítására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

8. fertőtlenítési gyorsszolgálati 

feladatok ellátására 

8.000.000, -Ft + ÁFA 

9. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

gyorsszolgálati munkák ellátására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzati épületek 

gyorsszolgálati munkáinak ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

11. Önkormányzati intézményeket és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

2.400.000, -Ft + ÁFA 

12. Polgármesteri Hivatal épületeit és 

dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi 

feladatok ellátására 

1.200.000.-Ft + ÁFA 

13. Önkormányzat intézményei riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

14. Polgármesteri Hivatal riasztó 

rendszereinek működtetésére, 

karbantartására 

1.000.000, -Ft + ÁFA 
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15. Önkormányzat intézményi 

épületekben a liftek folyamatos 

működtetésére, karbantartására 

2.000.000, -Ft + ÁFA 

16. Önkormányzati épületek tűzgátló 

ajtóinak a karbantartására 

500.000, -Ft+ ÁFA 

 

17. Önkormányzati épületek tűzátjelzési 

rendszer és tűzriasztásrendszer 

karbantartására 

1.000.000, - Ft+ ÁFA 

 

18. Polgármesteri Hivatal épületeiben 

tűzoltó készülék, fali tűzcsap 

ellenőrzési, karbantartási feladataira 

820.000, - + ÁFA 

19. Önkormányzat épületeiben tűzoltó 

készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, 

karbantartási feladataira 

2.800.000, - + ÁFA 

20. a földgázüzemű kazánok és 

kapcsolódó berendezések 

karbantartására 

9.000.000, -Ft + ÁFA 

21. energetikai monitoring 

szolgáltatásra 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

22. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó 

műtárgyak fenntartására és 

karbantartására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

23. az intézményi játszóeszközök 

rendszeres karbantartásra 

10.500.000, -Ft + ÁFA 

24. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására 

12.000.000, -Ft + ÁFA 

25. az illegális települési szilárd 

hulladék és zöld/lomb hulladék gépi 

összeszedés elszállítására és 

ártalmatlanítására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

26. kedvezményesen értékesített 

zöldhulladék gyújtó zsák 

6.000.000, -Ft + ÁFA 

27. illegálisan elhelyezett, veszélyesnek 

minősülő hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítására 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

28. az oktatási intézmények tejes 

kiflivel történő ellátására 

12.000.000.-Ft + 18% ÁFA, 

mindösszesen 14.160.000.- Ft 

29. a kártevőmentesítés elvégzésére 5.000.000, -Ft + ÁFA 

30. Önkormányzati intézményekből 

ételhulladék elszállítására (szállítás, 

5.000.000.-Ft + ÁFA 
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ételhulladék ártalmatlanítás és 

cserehordók fertőtlenítése) 

31. köztemetés 4.000.000, - Ft+ ÁFA 

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

33. Önkormányzat közterületein felelt 

roncs és üzemképtelen gépjárművek 

elszállítására 

1.500.000, - Ft+ ÁFA 

34. a rendészeti feladatot ellátó 

munkavállalók részére önvédelmi-, 

taktikai képzésére 

480.000.-Ft + ÁFA 

35. Polgármesteri Hivatal rendészeti 

dolgozói részére az egyenruha 

beszerzésére 

2.000.000.-Ft + ÁFA 

36. felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 

(NEAK nélkül)  

20.500.000.- Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

37. a helyi audiovizuális 

médiaszolgáltatás nyújtásához, műsor 

készítéshez használatos eszközök 

bérlésére 

3.000.000, -Ft + ÁFA 

38. Önkormányzat rendezvényein 

virág- és virágdekoráció biztosítására 

5.000.000, -Ft + ÁFA 

39. Hivatal épületeinek vezetékes és 

mobiltelefon szolgáltatásaira 

megkötendő szerződés díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

40. Hivatal épületeinek internet 

szolgáltatására megkötendő szerződés 

díjára 

4.000.000, -Ft + ÁFA 

41. Polgármesteri Hivatalban 

működtetett szoftverek karbantartására 

és működtetésére 

25.000.000, -Ft + ÁFA 

42.  Polgármesteri Hivatalban 

számitástechnikai szolgáltatás díjára 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

II. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény részére nyújtandó szolgáltatások költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

1. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a jogi tanácsadási 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft + ÁFA 

2. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére ebéd 

házhozszállítás feladatok ellátására 

4.080.000, -Ft + ÁFA 
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3. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére a Gondozóházban 

háziorvosi feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

4. Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye részére bölcsődei 

csecsemő és gyermek szakorvosi 

feladatok ellátására 

1.200.000, -Ft (nem ÁFA köteles 

tevékenység) 

III. kötelezettséget vállal alábbi táblázatban felsorolt és a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a szolgáltatásokkal 

kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése terhére. 

1. Táncsics Mihály Művelődési Ház 

részére jogi tanácsadási feladatok 

ellátására 

4.200.000, -Ft + ÁFA 

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

Egészségügyi Intézménye részére nyújtandó szolgáltatás költségeire, a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban megkötendő szerződések díjaira az Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére. 

1 Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye részére jogi tanácsadási 

feladatok ellátására 

3.600.000, -Ft + ÁFA 

V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

előzetes kötelezettségvállalásról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

valamint a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandó vállalkozási-, szolgáltatási-, 

megbízási-. szerződések költségeire, a feladatokkal kapcsolatban megkötendő 

szerződések díjaira az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

1. Önkormányzat részére közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására 

42.000.000, -Ft + ÁFA 

2. Polgármesteri Hivatal részére 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására  

4.200.000, -Ft + ÁFA 

3. az esetileg felmerülő magasépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 

4. az esetileg felmerülő mélyépítési 

mérnök feladatok ellátására 

14.900.000, -Ft + ÁFA 
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5. földutak, a hozzájuk tartozó 

vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, földárok, burkolatlan 

közterületek fenntartási, karbantartási, 

javítási feladatainak ellátására 

80.000.000, -Ft + ÁFA 

6. szilárd útburkolatok, a hozzájuk 

tartozó vízelvezető rendszerek és egyéb 

műtárgyak, gyalogjárdák fenntartási, 

kátyúzási, javítási feladatainak 

ellátására 

90.000.000, -Ft + ÁFA 

7. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-

védelmi feladatainak megszervezésére, 

ellátására, 

17.980.000, -Ft + ÁFA 

8. Önkormányzat részére jogi 

tanácsadás 

13.800.000.-Ft +ÁFA 

9. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos 

költségek finanszírozására 

20.000.000, -Ft + ÁFA 

10. Önkormányzata rendezvényeinek 

megtartásához szükséges feltételek 

biztosítása érdekében  

30.000.000, -Ft + ÁFA 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalásoknak az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezeteiben történő rögzítésére. 

Határidő: 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

kapcsolatos döntés meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. azon szervezeteket, melyek más önkormányzati forrásból is jogosultak 

valamely támogatásra, nem részesíti a civil szervezetek támogatására elkülönített 

forrásból támogatásban. 

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

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

át biztosítja 

III. a támogatási kérelmek elbírálása során produktum-preferációt alkalmaz 

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

által is végzett feladatot kívánnak megvalósítani. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

támogatására" című napirendi pont tárgyalása során keletkezett vita 

lezárásáról  

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

című napirendi pont tárgyalása során keletkezett vitát lezárja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

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

képviselők szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

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

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

kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 371/2022. (XI. 17.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

melyet az alábbi célra használhat fel: Segíteni a rászoruló állatokon.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 372/2022. (XI. 17.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

Saját szervezésű programok (farsang, gyereknap, mikulás ünnepség). 
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II. kötelezettséget vállal az II. pontban megítélt támogatás összege erejéig az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 373/2022. (XI. 17.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

az alábbi célra használhat fel: Sztómás betegek segítése. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 374/2022. (XI. 17.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

Egyesület műszaki mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 
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a Képviselő-testület elfogadta, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 375/2022. (XI. 17.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

feltételeinek biztosítása.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 376/2022. (XI. 17.) határozata az Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

találkozó megszervezése a Cserkeszőlői gyógyfürdőben. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 377/2022. (XI. 17.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők 

Egyesülete 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kulturális szórakoztató 

rendezvények 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 378/2022. (XI.9.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi 

családok részére.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 379/2022. (XI. 17.) határozata a Független Nők Egyesülete a 

XXIII. Kerületért Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

kirándulás szervezése. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 380/2022. (XI. 17.) határozata a Híd a színpad világába 

Alapítvány 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 381/2022. (XI. 17.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi 

lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, 
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tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági 

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

erősítése a lakóközöségben. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 382/2022. (XI. 17.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezete 2023. évi támogatásáról 

 Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetét 

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

lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges 

anyagi támogatás 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 383/2022. (XI. 17.) határozata a Molnár-sziget Sporthorgász 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesületet – a 368/2022. (XI. 

17.) határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben 

nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 384/2022. (XI. 17.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2023. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

az alábbi célra használhat fel: Kulturális rendezvényeink támogatása. 

Egészségmegőrzési céllal fürdő látogatás.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 385/2022. (XI. 17.) határozata a Pillangó Ritmikus Gimnasztika 

Sportegyesület2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületet – a 

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

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 386/2022. (XI. 17.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzési program gyógyfürdő 

részvétel külön busz bérléssel, idősek napi ünnepség.   

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 387/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksár Kultúrájáért 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 388/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksár Millennium-telepi 

Kutyaiskola és Sportegyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

alapján – 2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 389/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Botanikus Kert 

Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

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

környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 390/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

melyet az alábbi célra használhat fel: Budapest új kulturális létesítményeinek 

megtekintése és megismerése, hozzájárulás a szervezet működési 

költségeihez. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 391/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. 2023. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal 

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

kocsmáiról könyv kiadása. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 392/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári I. számú Összevont 

Óvoda Gyermekeiért Alapítvány2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

döntése alapján – 2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 393/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

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

Pázmány Péter Cserkészcsapat 2023. évi nagytáborának támogatása.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 394/2022. (XI. 17.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület 

2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdői látogatás.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 395/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi  

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

civil szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 396/2022.(XI. 17.) határozata aSoroksári Német Nemzetiségi 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Népdalkör CD felvételének elkészítése, kiadása" céljából – a „Javaslat civil 

szervezetek támogatására” című napirend keretében odaítélendő támogatási 

formában - nem támogatja. 
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II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 397/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Tánc Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-

tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az egyesület nyári felnőtt 

tánctáborának támogatása. Az egyesület különböző korosztályokba tartozó 

tagjai között a közösségi érzés megerősítése.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 398/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Német Zenei 

Egyesület 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: hagyományőrző koncertek szervezése és 

lebonyolítása, valamint hangszerek vásárlása. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

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

testületének 399/2022.(XI. 17.) határozata a Soroksári Súlyemelő és 

Szabadidősport Egyesület2023. évi támogatásáról 

 Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesületet – a 

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

2023. évben nem részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 400/2022.(XI. 17.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért 

Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány- Soroksári 

Karitász csoportját 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat 

fel: A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2023. évi 

programjainak megvalósítása.  

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

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

támogatott a részére 2022. évben nyújtott támogatási összeggel való elszámolását 

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

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

támogatási szerződés megkötésére, majd a szerződés megkötését követően – 

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

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 401/2022.(XI. 17.) határozata a Tenisztanoda 

Sportegyesület2023. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Tenisztanoda Sportegyesületet – a 368/2022. (XI. 17.) 

határozatában meghozott általános érvényű döntése alapján – 2023. évben nem 

részesíti támogatásban. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

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

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

testületének 402/2022.(XI. 17.) határozata a Vízió Egyesület2023. évi 

támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2023. évben a Vízió Egyesületet 200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi 

célra használhat fel: Közösségépítés. Soroksár helytörténete és a helyi értékek 

megismerésének elősegítése. 

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére, 

majd a szerződés megkötését követően – lehetőség szerint azt követő 15 napon 

belül – a támogatási összeg átutalására. 

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

a támogatási szerződés megkötésére: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének hatálybalépését követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. 185876 

helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

ingatlan nem Önkormányzati tulajdonban lévő mindösszesen 2892/13500 

tulajdoni hányadára új vételi és megváltási ajánlatok megételéről és eladási 

ajánlat elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata - a 308/2019. (VII. 

02.) számú határozatban foglaltak végrehajtása érdekében - meg kívánja szerezni 

a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-

163. szám alatt található ingatlannak a nem az Önkormányzat tulajdonában álló, 

mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadát összesen 52.301.390,-Ft azaz 

ötvenkettőmillió-háromszázegyezer-háromszázkilencven forint ellenében, az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének ingatlanvásárlás sora terhére. Ennek 

érdekében, tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetése iránti per megindítását, és az Önkormányzat keresetéről történő 

tudomásszerzést követően több alperes is jelezte, hogy megfelelő ajánlat esetén 

lehetséges, hogy mégis értékesítené a tárgyi ingatlanban fennálló tulajdoni 

hányadát az Önkormányzat részére, és mert a peren kívüli megállapodás szolgálná 

leginkább az Önkormányzat érdekeit is 

a) elfogadja Bakai Regina és Kaltenceker Margit ajánlatát, mely szerint Bakai 

Reginának a 185876 helyrajzi számú ingatlanban fennálló, Kaltenecker 

Margit holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni 
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hányadát – mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó 

megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú lakásnak és a 

hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 23.000.000,-Ft 

azaz huszonhárommillió forint ellenében, mely tartalmazza az 

állagtulajdonjog és a haszonélvezeti jog értékét is, értékesítenék az 

Önkormányzat részére; 

b) vételi ajánlatot tesz Pákai Tibor László részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló, Tarján Márta Mária holtig tartó haszonélvezeti 

jogával terhelt 558/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan használat 

szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a 

földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös használatú földterület tárgyi 

tulajdoni hányadra eső részének felel meg – a haszonélvezeti jog értékét is 

figyelembe véve mindösszesen 6.805.440,-Ft azaz hatmillió-

nyolcszázötezer-négyszáznegyven forint  ellenében; 

c) megváltási ajánlatot tesz Tarján Márta Mária részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban Pákai Tibor László 558/13500 tulajdoni hányadán – 

mely az ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás 

alapján természetben a földszint 13. számú lakásnak, valamint a közös 

használatú földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – 

fennálló holtig tartó haszonélvezeti jogára mindösszesen 1.701.360,-Ft 

azaz egymillió-hétszázegyezer-háromszázhatvan forint ellenében; 

d) vételi ajánlatot tesz Vinczéné Török Magdolna részére a 185876 helyrajzi 

számú ingatlanban fennálló, 876/13500 tulajdoni hányadára – mely az 

ingatlan használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 12. számú lakásnak, valamint a közös használatú 

földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

14.636.700,-Ft azaz tizennégymillió-hatszázharminchatezer-hétszáz forint 

ellenében; 

e) vételi ajánlatot tesz Krisztu Györgyné részére a 185876 helyrajzi számú 

ingatlanban fennálló 330/13500 tulajdoni hányadára – mely az ingatlan 

használat szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján 

természetben a földszint 11. számú lakás 330/1314-ed részének + a hozzá 

tartozó 2+2 db tároló 330/1314-ed részének + a közös használatú 

földterület tárgyi tulajdoni hányadra eső részének felel meg – mindösszesen 

6.157.890,-Ft azaz hatmillió-egyszázötvenhétezer-nyolcszázkilencven 

forint ellenében; 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek döntésről történő értesítésére, a vételi 

ajánlatok megtételére, majd a tulajdonosok által elfogadott vételi ajánlatokkal és 

haszonélvezők által elfogadott megváltási ajánlatokkal érintett tulajdoni 

hányadok tekintetében az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződések aláírására. 

Határidő: 2023. január 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2022. (XI. 17.) határozata a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata gazdaságfejlesztés 

céljából, a közúthálózat fejlesztése érdekében meg kívánja szerezni a 0196246/3 

helyrajzi számú, 5830 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 73.920.558,-Ft, 

azaz hetvenhárommillió-kilencszázhúszezer-ötszázötvennyolc forint 

ellenében, mely összegből 67.499.740,-Ft a földterület értéke, 6.420.818,-Ft a 

0196246/3 helyrajzi számúingatlanra a szomszédos ingatlanokról átnyúló, 

elbontandó felépítmények és építmények bontási költsége és a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanról elbontandó épületrészre csatlakozó, a 0196246/7 

helyrajzi számú ingatlanon található telephelyet ellátó elektromos fővezeték 

kapcsolószekrénye áthelyezésének költsége. 

Ennek érdekében  

a) Józsa Roland Sándor részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 

a.1) 2364/17493 tulajdoni hányadára – a tulajdoni hányadot Józsa Eszter 

Zsuzsa, valamint Józsa Sándor Mihály javára bejegyzett holtig tartó 

haszonélvezeti jogok értékét is figyelembe véve –vételi ajánlatot tesz 

3.648.759, -Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-

hétszázötvenkilenc forint ellenében; 

a.2) 726/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.801.395, -Ft, 

azaz kettőmillió-nyolcszázegyezer-háromszázkilencvenöt forint 

ellenében; 

b) a Werling és Társa Műanyagipari Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719820) 

részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 543/17493 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.095.259, -Ft, azaz kettőmillió-

kilencvenötezer-kettőszázötvenkilenc forint ellenében; 

c) Galgóczi Csaba részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint 

ellenében; 

d) Galgóczi Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

291/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.122.874, -Ft, azaz 

egymillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhetvennégy forint 

ellenében; 

e) Kovács Zoltán részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 196.792, -Ft, azaz 

egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő forintellenében; 
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f) Kovácsné Menyhárt Anita részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 51/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

196.792, -Ft, azaz egyszázkilencvenhatezer-hétszázkilencvenkettő 

forintforint ellenében; 

g) Halász János József részére a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 2469/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 9.527.060, -

Ft, azaz kilencmillió-ötszázhuszonhétezer-hatvan forint ellenében; 

h) a Major Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 13-09-062460) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 2634/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

10.163.741, -Ft, azaz tízmillió-egyszázhatvanháromezer-

hétszáznegyvenegy forint ellenében; 

i) a Duna Frost Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-202465) részére a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1083/17493 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 4.178.941, -Ft, azaz négymillió-egyszázhetvennyolcezer-

kilencszáznegyvenegy forint ellenében; 

j) az Ócsa-Soroksár Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet (végelszámolás 

alatt, cégjegyzékszám: 01-02-053511) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 5664/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

21.855.515, -Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázötvenötezer-

ötszáztizenöt forint ellenében; 

k) a Kuti és Társai Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-362601) részére a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1326/17493 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

5.116.598, -Ft, azaz ötmillió-egyszáztizenhatezer-ötszázkilencvennyolc 

forint ellenében; 

l) Józsa Eszter Zsuzsa részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát 

terhelő holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot 

tesz 3.648.760, -Ft, azaz hárommillió-hatszáznegyvennyolcezer-

hétszázhatvan forint ellenében; 

m) Józsa Sándor Mihály részére Józsa Roland Sándornak a 0196246/3 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 2364/17493 tulajdoni hányadát 

terhelő holtig tartó haszonélvezeti joga megváltására megváltási ajánlatot 

tesz 1.824.380, -Ft, azaz egymillió-nyolcszázhuszonnégyezer-

háromszáznyolcvan forint ellenében; 

valamint megfizet a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlanra a szomszédos 

ingatlanokról átnyúló, elbontandó felépítmények, építmények elbontása és a 

0196246/3 helyrajzi számú ingatlanról elbontandó épületrészre csatlakozó, a 

0196246/7 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyet ellátó elektromos 

fővezeték kapcsolószekrénye áthelyezésének költségeként mindösszesen 

6.420.818,-Ft összeget a 3. számú mellékletként csatolt ingatlanforgalmi 

szakértői vélemény 2.-3. oldalán található részletező táblázatban foglaltak 
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szerint, azok számára, akik érdekében az elbontandó/áthelyezendő 

felépítmények/létesítmények működnek és vállalják azok 

elbontását/áthelyezését. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

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

jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 405/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Nyír 

utca 32/A-50. szám alatti ingatlanok között 22 kV-os közcélú villamos hálózat 

áthelyezésével, átalakításával kapcsolatos megállapodás megkötéséről és a 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között 22 kV-os villamos szabadvezeték-

szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének költségeit, 

továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés nélkül - az 

ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége a 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési infrastruktúra 

fejlesztési feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások során 

rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására vonatkozó TNÁ-IF/10205/2022. számú megállapodást. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 406/2022.(XI.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

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

áthelyezésével, átalakításával kapcsolatos megállapodás megkötéséről és a 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3)22 kV-os villamos 

szabadvezeték-szakasz bontásának- és új nyomvonalon történő megépítésének 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult hálózatot - külön térítés 



29 
 

nélkül - az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat szerint, Sorokár közlekedési 

infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása – Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi költségvetése 999 kód – Beruházások 

során rendelkezésre áll. 

II. megköti az ELMŰ Hálózati Kft-vel a közcélú villamos hálózat áthelyezésére, 

átalakítására kötendő TNÁ-IF/10237/2022. számú megállapodást. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő: 2023. II. negyedév 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 407/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Molnár-sziget új híd kapcsán érintett földgázvezeték kiváltásáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Molnár-sziget új híd kapcsán érintett kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási költségeit, továbbá vállalja, hogy az így 

megvalósult gázvezetéket - külön térítés nélkül - az MVM FŐGÁZ 

Földgázhálózati Kft. kizárólagos tulajdonába adja. A kivitelezés becsült költsége 

a 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 

támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft-vel a kisnyomású földgáz-

elosztóvezeték és tartozékai kiváltási feladataira vonatkozó Együttműködési 

Megállapodást. 

III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 408/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

Haraszti út – M0 autópálya közötti út kapcsán érintett földgázszállító vezeték 

hálózat kiváltásáról szóló kártalanítási és együttműködési megállapodás 

megkötésére  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a Budapest 

XXIII. kerület Haraszti út – M0 autópálya közötti út kapcsán érintett 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltásával és kártalanítással kapcsolatos 

költségeit, továbbá vállalja, hogy az így megvalósult gázvezetéket - külön térítés 
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nélkül - az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tulajdonába adja. A kivitelezési munka megkezdésekor esedékes előleg a 

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat szerint, Sorokár Fejlesztési Programjának 

támogatása – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. 

évi költségvetése 700 kódon rendelkezésre áll. 

II. Megköti az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 

földgázszállító vezeték- és tartozékai kiváltási és kártalanítási feladataira 

vonatkozó Kártalanítási és Együttműködési Megállapodást. 

III. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, 

valamint a megállapodás jogszabályok szerinti aláírására. 

Határidő:2023. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 409/2022. (XI. 17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 

helyrajzi számú, „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlannal 

kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú 

ingatlant 2022. évben nem idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni 

(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), 

II. kijelenti továbbá, hogy az ingatlant 2022. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel 

kapcsolatos – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében 

hasznosította és kívánja továbbra is hasznosítani. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatba foglalt 

nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára küldje meg. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 410/2022. (XI. 17.) határozata az önkormányzati főépítész 

rendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló összefoglaló 

jelentése elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az önkormányzati főépítész rendezési eszközök hatályosulásáról, tapasztalatairól 

szóló összefoglaló jelentését elfogadja.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 411/2022. (XI. 17.) határozata a 185003 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt 

található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 
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kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére 

kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 

12.) határozattal módosított 443/2021. (X. 12.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185003 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint 

a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 

26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással 

kapcsolatos döntéséről szóló, a 201/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 412/2022. (XI. 17.) határozata a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, 

természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti 

önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben 

Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati 

lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről szóló 343/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 413/2022.(XI. 17.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V. 12.) határozattal módosított 

507/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 195/2022. (V.12.) határozattal módosított 507/2021. 

(XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 414/2022.(XI. 17.) határozata a kerület parkolási helyzetének 

javításáról szóló 197/2022. (V. 12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerület parkolási helyzetének javításáról 

szóló 197/2022.(V.12.) határozattal módosított 543/2021. (XII. 07.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 415/2022. (XI. 17.) határozata a 185615 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 

52. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 313/2022. (IX. 01.) 

határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185615 helyrajzi számú, természetben a 

1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt 

található ingatlan megvásárlásáról szóló 313/2022. (IX. 01.) határozata (a 

továbbiakban: Határozat) I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

I. a Határozat I. pontja helyébe a következő I. pont lép: 

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

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja 

szerezni a 185615 helyrajzi számú, 763 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. 

és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 

120.701.473,-Ft, azaz egyszázhúszmillió-hétszázegyezer-

négyszázhetvenhárom forint ellenében. 

Ennek érdekében 

a) Pintér Mihály részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 48/96  

tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 43.861.473,-Ft, azaz 

negyvenhárommillió - nyolcszázhatvanegyezer -négyszázhetvenhárom 

forint ellenében– melyből a földterület és az épületek értéke 39.650.000,-

Ft, 4.211.473,-Ft az ingatlanon található épületek bontási költsége – mely 

összegbe beszámításra kerül a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata javára a tulajdoni lap III/3. bejegyzése valamint III/4. 

bejegyzése alatt bejegyzett jelzálogjog alapját képező tartozásokból még 

fennálló követelés összege. 

b) Snóbel Károlyné részére a 185615 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

48/96 tulajdoni hányadára az Ingatlanra vonatkozó használati megosztás 

figyelembevételével vételi ajánlatot tesz 76.840.000,-Ft azaz 

hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint ellenében. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 416/2022. (XI. 17.) határozata az „állami vagyonba tartozó 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés 

(Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2022. évi teljesüléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. szám alatti ingatlanra vonatkozó, az 

„állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

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

2022. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, melynek keretében 

nyilatkozik arról, hogy a Budapest XXIII. kerület Szitás utca 105. szám alatti 

ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak megfelelően - Helytörténeti 

Gyűjteményként - működtette és működteti 2022. évben is, az ingatlant 2022. 

évben nem idegenítette és nem idegeníti el, nem kötött és nem köt olyan 

megállapodást, illetve nem végzett és nem végez semmilyen olyan tranzakciót, 

melynek eredményeképpen az ingatlan kikerülne az Önkormányzat tulajdonából. 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszámoló és a határozat 

megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

Határidő: 2022. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 417/2022. (XI. 17.) határozata a kerületi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 

2022. évi beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés összeállításánál vegye 

figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2023. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 418/2022. (XI. 17.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési 

célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 455/2021. (X. 12.) határozatát, egyúttal  

II. a kerületi fejlesztési célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) tervezett ütemezésének 

javaslata: 
▪ Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák      2022-2023 

▪ Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)  (ITS 2.10)  2022-2023 

▪ Apostolhegyi utcák          2022-2023 

▪ Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k)    (ITS 1.2) 2022-2023 

▪ Völgyhajó utca szabályozásához szükséges kisajátítások    (ITS 2.1) 2022-2023 

▪ Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig    (ITS 1.1) 2022-2023 

▪ Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése    (ITS 3.1) 2022-2023 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén (ITS 1.3) 2022-2023 

▪ Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez      2023 után 
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▪ Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként   Távlati 

▪ Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak    (ITS 2.1) Távlati 

▪ Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások    Távlati 

▪ Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)   Felülvizsg. 

2. Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Molnár-sziget csapadékvízelvezetési tanulmányterv és útépítési terv   2023 

▪ Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt)(ITS 1.5) 2023 

▪ Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között   (ITS 3.6 és 6.7) 2023 

▪ Molnár-sziget Meder utcai híd újjáépítése      2023 után 

▪ Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal    (ITS 6.1) 2023 után 

▪ Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítása  (ITS 4.7 és 6.2) 2023 után 

▪ Apostolhegy területén szilárd burkolat kiépítése     2023 után 

▪ Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre     (ITS 2.12 és 6.5) 2023 után 

▪ Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt) (ITS 1.5) 2023 után 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a    2025 után 

Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)   

▪ Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között  (ITS 6.3) 2027-ig 

▪ Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése   (ITS 1.19 és 6.4) távlati terv 

▪ Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között  (ITS 2.13 és 6.6) távlati terv 

▪ Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése   (ITS 6.8) távlati terv 

a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között 

3. ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Kerületi rendőrkapitányság létesítése    (ITS 1.23) 2023 

▪ Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés) 2023-2024 

▪ Új szakorvosi rendelő (185611/2 hrsz.) építése     2023-2024 

▪ Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán   2023-2024 

Új Polgármesteri Hivatal + Kormányablak építése   (ITS 1.21) 

▪ Üres épület hasznosítása (Dracula ház)    (ITS 3.3) 2023-2024 

Közösségi ház kialakítása Újtelepen     (ITS 3.2) 

▪ Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése      2023-2024 

▪ Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út 140.) 2023-2024 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése   (ITS 1.14) 2025 

▪ Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)     2025 után 

▪ Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése     (ITS 4.1) távlati terv 

▪ Szakorvosi rendelőintézet felújítása 1239 Bp. Táncsics Mihály u. 104. (ITS 1.13) távlati terv 

▪ Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén   (ITS 1.15) felülvizsg. 

4. ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek tervezett 

ütemezésének javaslata: 
▪ Apostolhegy szennyvízcsatorna építés      2022-2023 

▪ Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése   (ITS 3.5) 2022-2023 

▪ Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen   (ITS 4.5) 2023-2024 

▪ Tündérkert területének fejlesztésének folytatása   (ITS 2.16) 2023-2024 

▪ Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület) (ITS 3.4) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (már aszfaltozott utcák Orbánhegyen) (ITS 4.6) 2023-2024 

▪ Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (Varga-telep, Rézöntő utca)   2023-2024 

▪ Déli temető környékének rendezése     (ITS 4.9) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése    (ITS 2.8) 2023-2024 

▪ A déli szigetcsúcs fejlesztése      (ITS 2.9) 2023-2024 

▪ Molnár szigeti parti sétány kialakítása     (ITS 2.10) 2023-2025 

▪ Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése   (ITS 2.4) 2025 után 

▪ Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett  (ITS 2.5) 2025 után 
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▪ Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között  (ITS 2.6) 2025 után 

▪ Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)   (ITS 2.7) 2025 után 

▪ A volt Ápoló otthon területének fejlesztése     (ITS 2.17) 2025 után 

▪ Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között  (ITS 1.9) 2025 után 

▪ Felső Duna sor menti teleksor beépítése    (ITS 1.7) távlati terv 

▪ A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása    (ITS 2.14) távlati terv 

▪ Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat  (ITS 1.6) távlati terv 

▪ IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra (ITS 2.11) távlati terv 

▪ Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint) (ITS 2.13) távlati terv 

▪ A Felső-Duna sor melletti (korábbi IZ) terület fejlesztése   (ITS 2.15) távlati 

terv 

▪ A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak   (ITS 2.1) távlati terv 

▪ A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)   felülvizsg. 

5. Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések tervezett ütemezésének 

javaslata: 

▪ Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése  (ITS 7.4) 2022-2023 

▪ Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése     (ITS 7.3) 2022-2023 

▪ A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása (ITS 7.6) folyamatban 

     A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos  (ITS 7.6) folyamatban 

karban tartása és megújítása       

▪ Új játszóterek létesítése         folyamatban 

▪ Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés, sportpálya építés folyamatban 

▪ Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása (ITS 4.2 és 7.1) távlati terv 

▪ Gyáli-patak völgyének rehabilitációja    (ITS 7.2) távlati terv 

6. ITS magán beruházással kapcsolatos projektek várható ütemezésének 

javaslata: 
▪ Virágvölgy lakópark fejlesztés       folyamatban 

▪ Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.1) 2022-2023 

▪ M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4) 2022-2023 

▪ Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén   (ITS 4.3) 2023-tól 

▪ A Hősök tere térfalainak fejlesztése      (ITS 1.22) nem ismert 

▪ Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése (ITS 1.24) nem ismert 

▪ M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.2) nem ismert 

▪ Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése  (ITS 8.3) távlati terv 

▪ Trilak telephelyfejlesztés      (ITS 8.6) nem ismert 

▪ Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás   nem ismert 

▪ Üzletház létesítése a Grassalkovich úton    (ITS 1.20) nem ismert 

▪ Monsanto telephelyfejlesztés     (ITS 8.5) nem ismert 

7. ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális 

fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások ütemezésének javaslata: 
▪ Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében (ITS 1.18) 2022-2023 

▪ Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)   (ITS 1.1 és 1.2) 2022-2023 

▪ Közterület fejlesztés a Hősök terén      (ITS 1.9) 2022-2025 

▪ Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.) 2022-2025 

▪ Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés     (ITS 1.16) 2022-2025 

▪ Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés  (ITS 1.14) 2022-2025 

▪ A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása   2023-2025 

▪ Zajvédelem biztosítása        2023-2025 

▪ P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése   (ITS 1.16) 2025 után 

▪ H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése     (ITS 1.17) 2025 után 

▪ Soroksári elkerülő út előkészítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között (ITS 6.3) 2025 után 

▪ Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén    távlati terv 

▪ Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében  távlati terv 
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A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve 

a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt 

számára. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál – az 

önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a 

megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó fedezet biztosításáról. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 419/2022. (XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 

tisztségére 2022. december 12. napjától 2027. december 11. napjáig terjedő 

határozott időre Kincses Péter Józsefet (anyja születési neve, lakcím: 2143 

Kistarcsa) választja meg. A megválasztott ügyvezető részére 2022. december 12. 

napjától személyi juttatásként az alábbi összeget állapítja meg, azzal a kitétellel, 

hogy azokat a jelenlegi energiaválság megszűnését követően, de legkésőbb  a 

2023. júniusi ülésén felülvizsgálja: 

• Munkabér: br.550.000.- Ft/hó  

• Gépkocsi használat 1000 km/hó 

• Mobiltelefon használat legfeljebb 20.000,- Ft/hó. 

A munkabér és egyéb juttatások fedezete a Társaság bértömege.  

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a munkaügyi iratok aláírására: 2022. december 11.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 420/2022. (XI.17.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter József 

Lakcím: 2143 Kistarcsa 

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2027.12.11. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  



37 
 

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, 

illetve bármikor visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az 

Alapító gyakorolja.” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságnak az 1. számú mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát.   

III. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 12.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 421/2022. (XI.17.) határozata a ügyiratszámú, a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot 

kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Név (született, anyja neve, tart.hely: 1238 Budapest) önkormányzati hatósági 

ügyében, a jegyző által átruházott hatáskörben első fokon meghozott,  

ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt 

közigazgatási bírságot kiszabó határozatot helybenhagyja.  

II. felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján 

megszerkesztendő alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére. 

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 8 nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


