
E M L É K E Z T E T Ő 

 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 2021. április 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a 

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (1239 Budapest, Grassalkovich út 

162.) megtartott polgármesteri döntés meghozataláról  

 

Jelen vannak:  

Bese Ferenc polgármester 

Fuchs Gyula alpolgármester 

  

A Polgármesteri Hivatal részéről 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes 

Scherer Kinga testületi ügyintéző 

  

Bese Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Frakcióvezetők és a 

Képviselő-testület tagjai részére az előterjesztések 2021. április 1. napján a 

„Képviselői Testületi Tár” felületen keresztül megküldésre kerültek. A 

Képviselő-testület 2021. április 13. napjára tervezett ülésének napirendi 

pontjaival kapcsolatos tájékoztatásban szereplő napirendi pontokon felül 

sürgősséggel, első napirendi pontként fogja meghozni döntését a „Javaslat a mezei 

őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati 

rendelet módosítására” c. előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 127/2021.(IV.13.) határozata a 2021. április 13. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2021. április 13. napjára 

tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg 

nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a mezei őrszolgálat 

létesítéséről és működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 

módosítására” című előterjesztésben foglalt javaslatról. 

 

Bese Ferenc: A módosítással együtt elfogadja a napirendi pontokat.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 128/2021.(IV.13.) határozata a 2021. április 13. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2021. április 13. napjára 

tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg 

nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

3.) Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi közoktatási 

intézményei 2021/2022-es tanévtől kezdődő átszervezésének önkormányzati 

véleményezésére 

4.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra 

5.) Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként 

kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

6.) Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti 

út sarkán található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján 

kialakuló 196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

7.) Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb 

utca által határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196478/1) és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok 

megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

9.) Javaslat a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, 

természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok 

megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

10.) Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Horgász part 186692 

hrsz.) 

11.) Javaslat a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatos 

döntés meghozatalára 
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12.) Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű 

pályázaton való részvételre 

13.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

14.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról 

15.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására   

16.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására  

17.) Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási 

szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról  

18.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről  

19.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (az előterjesztés 

kezelésére, valamint a döntések és a döntés meghozatalának folyamatáról készült 

emlékeztető nyilvánosságára a zárt ülés anyagainak kezelésére irányadó 

szabályok alkalmazása javasolt) 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi 

pontok (tájékoztatók) 

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

21.) Tájékoztató a szociális helyzetről 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pont  

22.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi 

számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú 

vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló döntés meghozatalára  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő 

napirendi pontok (tájékoztatók) 

23.) Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi 

közbeszerzési tervéről 

 

 

1. napirendi pont  

Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Bese Ferenc: Az előterjesztés lényege, hogy a létszámot 1 mezőőrről 3 mezőőrre 

emelje fel. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e 

kiegészítése.  
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dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a 48/2020.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és 

működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 13/2021.(IV.14.) önkormányzati rendeletet.  

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Bese Ferenc: Az előterjesztés lényege, hogy a törvényi változás után is lehetőség 

legyen az egészségügyi intézményben, illetve kulturális intézményben dolgozó - 

korábban közalkalmazottkánt foglalkoztatott - kollégák elismerésben történő 

részesítésére, jubileumi jutalom illetőleg egyéb más elismerés nyújtására. Kérdezi 

dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a 23/2019.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 14/20212.(IV.14.) önkormányzati rendeletet.  
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3. napirendi pont  

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi közoktatási 

intézményei 2021/2022-es tanévtől kezdődő átszervezésének önkormányzati 

véleményezésére 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Az előterjesztés két általános iskolát érint. Lényege, hogy a 

Grassalkovich Antal Általános Iskola tekintetében a kiemelt ének-zene oktatás, 

illetve a Fekete István Általános Iskola tekintetében pedig az emelt szintű 

matematika oktatás kerülne be az alapító okiratba. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző 

úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja az 1. és 2. határozati 

javaslat I. és III pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 129/2021.(IV.13.) határozata a Fekete István Általános 

Iskolában a 2021/2022-es tanévben bevezetendő emelt szintű matematika 

oktatás tekintetében kialakított véleményéről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. egyetért azzal, hogy a Fekete István Általános Iskolában a 2021/2022-es 

tanévtől emelt szintű matematika oktatás kerüljön bevezetésre  

II. gondoskodik a döntés Dél-Pesti Tankerületi Központ részére történő 

megküldéséről  

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: BeseFerenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 130/2021.(IV.13.) határozata a Grassalkovich Antal 

Általános Iskolában a 2021/2022-es tanévben bevezetendő emelt szintű ének-

zene oktatás tekintetében kialakított véleményéről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. egyetért azzal, hogy a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a 2021/2022-

es tanévtől emelt szintű ének-zene oktatás kerüljön bevezetésre 

II. gondoskodik a döntés Dél-Pesti Tankerületi Központ részére történő 

megküldéséről  
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Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: BeseFerenc polgármester 

 

 

4. napirendi pont  

Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-

pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Kérdezi, hogy az előterjesztésben elírás okán szerepel-e a „XX. 

Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság” megnevezés, helyesen nem „XX. és 

XXIII. kerületi Tűzoltóparancsnokság” -e a hivatalos neve.  

 

dr. Szabó Tibor: Nem elírás, a hivatalos név szerepel az előterjesztésben.  

 

Bese Ferenc: Nagyon sajnálja, hogy ez így van, véleménye szerint – mivel az 

ellátási területben biztos, hogy benne van a XXIII. kerület is – a megnevezésben 

is benne lehetne a XXIII. kerület megjelölése. Jelezni fogja ezt a Parancsnok 

Úrnak.  

 

dr. Szabó Tibor: Írásban fogja megkeresni a Parancsok urat, hogy megoldható 

lenne-e az elnevezés módosítása.  

 

Bese Ferenc: Nagyon köszöni. A határozati javaslat I., II., és IV. pontját 

elfogadja, úgy, hogy az I. pontban a támogatási összeg – a tavalyi évben nyújtott 

támogatás összegével megegyezően – 4.000.000.- Ft.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 131/2021.(IV.13.) határozata a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2021. évi 

támogatásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-

pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokságát (a továbbiakban: Támogatott) – 4.000.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel:  

- irodai dolgozók számára vizesblokk felújítására, 

- legrosszabb állapotú ablakok kicserélésére és ahol szükséges árnyékoló 

szerkezettel való ellátására, 
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- legénységi étkezdében az ebédlő asztalok, székek, a pihenő körletekben a 

bútorok javítására vagy helyettük új beszerzésére, 

- speciális szárítógépre, amely alkalmas téli időszakban, vagy káreset után a 

tűzoltók teljesen átázott ruháinak megszárítására, 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzésére, 

- akkumulátoros magassági ágvágók beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „céltartalék, 

egyéb tartalék” sora.  

II. megköti, szükség szerint – így különösen a Támogatottnak a veszélyhelyzetre 

való hivatkozással benyújtott támogatási cél, illetőleg az elszámolási határidő 

módosítása iránti kérelmére – módosítja a határozat 1. számú mellékletét képező 

megállapodást azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott 

támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérhet. 

III. döntését közli az érintettel. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

5. napirendi pont  

Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként 

kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
 

Bese Ferenc: Mint tudni lehet, hogy az Orbán utcát és környékét is szeretné az 

Önkormányzat rendezni. Ezért az előterjesztésben szereplő három helyrajzi szám, 

mindösszesen megközelítőleg 1.000 m2 közútként kialakítandó ingatlan 

megvásárlását tervezi az Önkormányzat. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, 

hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy 2021. április 1-jétől hatályba 

lépett a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III.25.) önkormányzati rendelet. Az előterjesztés készítésénék időpontjában még 

a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet volt hatályban, ezért szerepel a 

határozati javaslatban mind a két rendeleti hivatkozás. Kéri, hogy a korábban 

hatályos SZMSZ hivatkozás nélkül, a jelenleg hatályos rendeletre való 

hivatkozással kerüljön elfogadásra a határozati javaslat.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés figyelembevételével elfogadja az 1. határozati 

javaslatot, valamint a 2., 3. és a 4. határozati javaslatok I., II. és III. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 132/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi 

ügyben történő visszavonásáról  
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

a „Javaslat a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található 

ingatlanból az M-101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára”, 

„Javaslat a 196752/4 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található 

ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” valamint 

„Javaslat a 196752/11 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található 

ingatlanból az M-101390 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” tárgyú 

egyedi ügyekben (a továbbiakban: az egyedi ügyek) Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

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

rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 133/2021.(IV.13.) határozata a 196572/2 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni az M-101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) 

helyrajzi számú 239 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 1.282.952,-Ft, azaz 

egymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázötvenkettő forint vételár 

ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő 

adásvétel útján. 

Ennek érdekében a KISDUNA Szövetkezet részére a 196572/2 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101389 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú 239 m2 területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.282.952,-Ft, azaz 

egymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázötvenkettő forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a 

telekalakítási eljárás megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási 
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határozat birtokában aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződést 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit 

nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 134/2021.(IV.13.) határozata a 196752/4 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni az M-101395 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) 

helyrajzi számú 77 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 350.042,-Ft, azaz 

háromszázötvenezer-negyvenkettő forint vételár ellenében közterület (út) 

céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében a KISDUNA Szövetkezet részére a 196572/4 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú 77 m2 területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 350.042,-Ft, azaz 

háromszázötvenezer-negyvenkettő forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a 

telekalakítási eljárás megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási 

határozat birtokában aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződést 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási 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. 
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Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 135/2021. (IV.13.) határozata a 196752/11 helyrajzi 

számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101390 

számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni az M-101390 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 

helyrajzi számú 663 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 2.469.012,-Ft, azaz 

kettőmillió-négyszázhatvankilencezer-tizenkettő forint vételár ellenében 

közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében Napholcz Ferenc Mihály részére a 196572/11 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101390 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 helyrajzi számú 663 m2 területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.469.012,-Ft, azaz 

kettőmillió-négyszázhatvankilencezer-tizenkettő forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a 

telekalakítási eljárás megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási 

határozat birtokában aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit 

nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

6. napirendi pont  

Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti 

út sarkán található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján 

kialakuló 196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
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Bese Ferenc: Természetesen szintén közútként történő kisajátításról van szó. 

Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy 2021. április 1-jétől hatályba 

lépett a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III.25.) önkormányzati rendelet. Az előterjesztés készítésénék időpontjában még 

a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet volt hatályban, ezért szerepel a 

határozati javaslatban mind a két rendeleti hivatkozás. Kéri, hogy a korábban 

hatályos SZMSZ hivatkozás nélkül, a jelenleg hatályos rendeletre való 

hivatkozással kerüljön elfogadásra a határozati javaslat. 

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés figyelembevételével elfogadja az 1. határozati 

javaslatot, valamint a 2. határozati javaslat I., II. és III. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 136/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi 

ügyben történő visszavonásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

a „Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti 

út sarkán található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján 

kialakuló 196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-

testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a 

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

hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket 

meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 137/2021. (IV.13.) határozata a 196572/10 helyrajzi 

számú, természetben az Orbán utca – Haraszti út sarkán található 

ingatlanból a M-101186 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/14 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni az M-101186 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/14 
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helyrajzi számú 1190 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 4.757.620,-Ft, azaz 

négymillió-hétszázötvenhétezer-hatszázhúsz forint vételár ellenében 

közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében Sztojcsev János részére a 196572/10 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101186 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló 196572/14 helyrajzi számú 1190 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 4.757.620,-Ft, azaz négymillió-

hétszázötvenhétezer-hatszázhúsz forint ellenében. A vásárláshoz szükséges 

összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora 

terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a 

telekalakítási eljárás megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási 

határozat birtokában aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit 

nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

7. napirendi pont  

Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb 

utca által határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) és (196478/3) helyrajzi 

számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy 2021. április 1-jétől hatályba 

lépett a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III.25.) önkormányzati rendelet. Az előterjesztés készítésénék időpontjában még 

a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet volt hatályban, ezért szerepel a 

határozati javaslatban mind a két rendeleti hivatkozás. Kéri, hogy a korábban 

hatályos SZMSZ hivatkozás nélkül, a jelenleg hatályos rendeletre való 

hivatkozással kerüljön elfogadásra a határozati javaslat. 
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Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés figyelembevételével elfogadja az 1. határozati 

javaslatot, valamint a 2. határozati javaslat I., II., III. és IV. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 138/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi 

ügyben történő visszavonásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

a „Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – 

Szőlődomb utca által határolt területen található ingatlanból az K-101803 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) és (196478/3) 

helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

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

rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 139/2021.(IV.13.) határozata a 196478 helyrajzi számú, 

természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által határolt területen 

található ingatlanból a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(196478/1) helyrajzi számú és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok 

megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) 

helyrajzi számú 3 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 81.687,-Ft, azaz 

nyolcvanegyezer-hatszáznyolcvanhét forint vételár ellenében, közterület (út) 

céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében  

a) Richter Zsolt Nándor részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló (196478/1) helyrajzi számú 3 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 40.843,-Ft, azaz negyvenezer-

nyolcszáznegyvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 

27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 40.843,-Ft. 
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b) Richter Zsoltné részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló (196478/1) helyrajzi számú 3 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 40.844,-Ft, azaz negyvenezer-

nyolcszáznegyvennégy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 

27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 40.844,-Ft. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni az K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/3) 

helyrajzi számú 10 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 743.760,-Ft, azaz 

hétszáznegyvenháromezer-hétszázhatvan forint vételár ellenében – mely 

összegből 272.290,-Ft a földterület értéke és az újrahasznosítható anyagok értékét 

is figyelembe véve 471.470,-Ft az elbontandó építmények értéke és áthelyezési 

költsége – közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő 

adásvétel útján. 

Ennek érdekében  

a) Richter Zsolt Nándor részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló (196478/3) helyrajzi számú 10 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 371.880,-Ft, azaz háromszázhetvenegyezer-

nyolcszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 27.229,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 136.145,-Ft., az elbontandó építmények értéke 

és áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 

235.735,-Ft. 

b) Richter Zsoltné részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló (196478/3) helyrajzi számú 10 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 371.880,-Ft, azaz háromszázhetvenegyezer-

nyolcszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 27.229,-

Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 136.145,-Ft., az elbontandó építmények értéke 

és áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 

235.735,-Ft. 

III. megteszi a vételi ajánlatokat, és azok elfogadása esetén aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást 

helyettesítő adásvételi szerződést. 

IV. a vételi ajánlatok el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit 

nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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8. napirendi pont  

Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található 

ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető  
 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslat I. és 

II. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 140/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja 

Polereczki Anna Mária Bérlő részére 10.906.666,- Ft vételáron, mely vételárból 

egy összegben történő teljesítés esetén Bérlőt megilletik az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) 

rendeletben (a továbbiakban: Lakásrendelet) meghatározott kedvezmények. 

Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges további 

kedvezmény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és a 

Lakásrendeletben meghatározottak szerint illeti meg. 
II. gondoskodik a Bérlő értesítéséről és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén 

aláírja az I. pontban foglaltak, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény és az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 
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9. napirendi pont  

Javaslat a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, 

természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok 

megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
 

Bese Ferenc: Az ingatlan megvásárlása azért szükséges, mert az intézményi 

városközpont kialakításához, illetve a későbbi közlekedés, parkolás 

biztosításához is nélkülözhetetlen a terület önkormányzati tulajdonba vétele. 

Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy a határozati javaslat III. 

pontjában elírás történt, kéri, hogy a „3. melléklet szerinti nyilatkozat” szövegrész 

helyett a „2. melléklet szerinti nyilatkozat” kerüljön elfogadásra. 

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés figyelembevételével a határozati javaslat I., II. 

és III. pontját elfogadja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 141/2021. (IV.13.) határozata a 185618/2, 185618/4, 

185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában illetve a 

Hősök terén található ingatlanok megvásárlásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata lejegyzést és 

kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a Budapest, XXIII. 

kerület, 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogát mindösszesen 320.459.028,-Ft ellenében. 

Ennek érdekében: 

a) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére 

a Budapest XXIII. kerület, 185618/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 57.128.000,-Ft azaz Ötvenhétmillió-

egyszázhuszonnyolcezer forint ellenében; 

b) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére 

a Budapest XXIII. kerület, 185618/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 16.213.362,-Ft azaz Tizenhatmillió-

kettőszáztizenháromezer-háromszázhatvankettő forint ellenében; 

c) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére 

a Budapest XXIII. kerület, 185616 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 214.531.000,-Ft, azaz 

Kettőszáztizennégymillió-ötszázharmincezegyezer forint ellenében; 
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d) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére 

a Budapest XXIII. kerület, 185617 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 32.586.666,-Ft azaz Harminckettőmillió-

ötszáznyolcvanhatezer-hatszázhatvanhat forint ellenében. 

A vásárláshoz szükséges összegeket az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletének „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi 

szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének 

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 2. melléklet szerinti nyilatkozat, 

valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit 

nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

10. napirendi pont  

Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Horgász part 186692 

hrsz.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Bese Ferenc: Az átadás kötelező érvényű, tehát az Önkormányzat nem tarthatja 

meg, viszont a fejlesztést természetesen végrehajtották. Kérdezi dr. Szabó Tibor 

jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában a határozati javaslat I., II. és III. 

pontját elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 142/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogát térítésmentes átadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 
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I. Soroksár Önkormányzata közigazgatási határain belül, saját beruházása 

eredményeként létrejött, jelen előterjesztésben részletezett köz- és díszvilágítási 

hálózatok térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 

§ (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

14. § (1) és (5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.  

II. megköti a jelen határozat mellékletét képező, közvilágítási vagyonelemek 

nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest 

Főváros Önkormányzatával a Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, 

Budapest XXIII. kerület Horgász parton létesített közvilágítási vagyonelemek 

tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.  

III. tudomással bír arról, hogy a jelen határozat mellékletét képező Megállapodás 

megkötése során az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen jogosult 

eljárni, ide értve a Megállapodás aláírását, illetve a szükséges nyilatkozatok 

megtételét.  

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

11. napirendi pont  

Javaslat a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Bese Ferenc: A 9 projekt mindenki számára ismert. Kérdezi dr. Szabó Tibor 

jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslatot. 

Reményét fejezi ki, hogy a beruházások minél hamarabb meg is valósulnak, 

elmondja, hogy ennek érdekében mindent meg is tesznek.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 143/2021.(IV.13.) határozata a Kormány 

Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának 

megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatos döntés 

meghozataláról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 
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Polgármestere úgy dönt, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának 

támogatásáról szóló 1262/2020.(V.28.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel 

teljes körűen eljár Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

képviseletében a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatban, 

ide értve: 

- az Önkormányzat által a fejlesztési program elemeinek megvalósításához 

szükséges, az Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, 

illetve az Önkormányzat érdekei sérelmével nem járó szerződések aláírását; 

- a megkötött szerződések teljesítéséhez, valamint a fejlesztési program elemei 

megvalósításához szükséges egyéb – az Önkormányzatot terhelő további 

anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekei sérelmével 

nem járó – jognyilatkozatok megtételét. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

12. napirendi pont  

Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű 

pályázaton való részvételre 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bese Ferenc: Az előterjesztés a II. sz. Napsugár Óvoda pályázati támogatásáról 

szól. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e 

kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja az 1. határozati javaslat I., 

II., III., IV. V. és VI. pontját.   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 144/2021.(IV.13.) határozata az „Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételről  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú 

melléklete 3.6 pontjában szereplő: „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatása” jogcímű pályázaton részt vesz a tulajdonában álló, általa fenntartott 
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és működtetett Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 

187926/1) II. számú Napsugár Óvoda és konyha működő főzőkonyhájának 

korszerűsítése, fejlesztése érdekében. 

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 3.459.806,- Ft önerőt, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – 

Tartalékok – Céltartalékok - Pályázati önrész, előkészítés sora terhére. 

III. A támogatás megítélése esetén a megvalósítás és finanszírozás tervezett 

időbeli ütemezését a következő táblázat tartalmazza: 
Tevékenység megnevezése Tevékenység 

megvalósításának 

tervezett ideje 

A tevékenység 

eléréséhez felhasznált 

összeg (Ft)  

önrész+igényelt 

támogatás 

Előkészítés: 2021.02.17-

2021.10.31. 

0 Ft 

Támogatási igény előkészítése, 

árajánlatok bekérése, 

építészeti/műszaki-költségvetési 

dokumentáció készítése, támogatási 

igény benyújtása 

2021.04. 15.  0 Ft 

Hiánypótlás teljesítése 2021.05.17. 0 Ft 

Miniszteri döntés a támogatásról 2021.07.16. 0 Ft 

Támogatás folyósítása 2021.10.31. 0 Ft 

Telekvásárlás  nem szükséges - 

Engedélyezési eljárások nem szükséges - 

Megvalósítás: 2021.11.01-

2022.08.31. 

6 919 612 Ft 

Árajánlatok bekérése, kivitelező 

kiválasztása (nem közbeszerzés)  

2021.11.01-

2021.12.31. 

0 Ft 

Kivitelezés (építési tevékenység) 2022.06.15-

2022.08.31. 

4 294 445 Ft 

Műszaki ellenőrzés 2022.06.15-

2022.08.31. 

508 000 Ft 

Műszaki átadás-átvétel időpontja 2022.08.31. 0 Ft 

Eszközök beszerzése, szállítás, 

beüzemelés (nem közbeszerzés) 

2022.07.01-

2022.08.31. 

2 117 166 Ft 

 

Elszámolás: 2022.09.01-

2022.12.31. 

- 

A projekt befejezésének dátuma, a 

támogatás felhasználásának végső 

határideje 

2022.12.31. 0 Ft 

Szakmai- és pénzügyi elszámolás 

összeállítása, benyújtása 

2022.09.01-

2023.03.31. 

0 Ft 

Összesen:  6 919 612 Ft 

IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere az alábbi 

nyilatkozatot teszi: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
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- a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak 

betartását, valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha 

kialakítását. 

- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat 

érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön 

gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve 

– ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív 

hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia 

fejlesztéséről. 

- a Költségvetési törvény 2. melléklet I. 1.4.1. pont szerinti Intézményi 

gyermekétkeztetés támogatása jogcímen támogatásban részesül. 

- a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs. 

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 

- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek. 

- a fejlesztendő konyha a 2015-2020. években sem központi költségvetési 

támogatásban, sem európai uniós támogatásban nem részesült. 

- a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásainkkal 

kapcsolatban Önkormányzatunkat adólevonási jog nem illeti meg, a pályázat 

elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA-val 

növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. 

- vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját fenntartásban 

működteti. 

V. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

tudomással bír arról, hogy a pénzügyminiszter által, Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására kiírt pályázatán az Önkormányzat helyett- és nevében 

teljes körűen jogosult eljárni, ide értve a projekt megvalósításához szükséges, az 

Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az 

Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

VI. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

gondoskodik a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a 

pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2021. április 15. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 
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13. napirendi pont  

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Bese Ferenc: Megköszöni a kollégák munkáját. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző 

úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja az 1. határozati javaslatot.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 145/2021.(IV.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 

tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

251/2020.(V.12.) és 565/2020.(XII.08.) határozataival módosított 87/2020. 

(II.11.) határozat módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben 

a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 

alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével 

kapcsolatos döntésről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) és 565/2020.(XII.08.) 

határozataival módosított 87/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási határidejét 

2021. július 31. napjára módosítja.  

 

 

14. napirendi pont  

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 
 

Bese Ferenc: Átolvasta a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolóját. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  
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Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslat I. 

pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 146/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámoló 

elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Bese Ferenc: A Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójával kapcsolatban 

elmondja, hogy esetükben sajnálatos módon több probléma is felmerült, így 

többek között, hogy az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

módosítására irányuló javaslatot nem fogadták el. A problémákra való tekintettel 

az I. határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy tudomásul veszi a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásról készült 

beszámolót. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e 

kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Az elmondottak alapján tudomásul veszi a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 147/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámoló 

tudomásul vételéről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Bese Ferenc: Átolvasta a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolóját. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  
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Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslat I. 

pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 148/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámoló 

elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

 

15. napirendi pont  

Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat 

a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására   

Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető 
 

Bese Ferenc: Elmondja, hogy véleménye szerint polgármesterként az egyik 

legjobb döntése volt Geiger Tamás urat kinevezni igazgatónak. A választás joga 

természetesen a Képviselő-testületet illette meg. Munkájához további sok sikert 

kíván. Reméli, hogy a pandémiás időszak végeztével ugyanolyan lendülettel fog 

működni a Galéria ’13, mint ahogy eddig is tapasztalták. Kérdezi dr. Szabó Tibor 

jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslat I., II. 

és IV. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 149/2021.(IV.13.) határozata a Galéria `13 Soroksár 

Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis 

támogatások felhasználásáról, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  



25 
 

I. elfogadja a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek 

jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 

2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

II. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött -1.035 ezer Ft adózott eredményt 

jóváhagyja. Az adózott eredményből -1.035 ezer Ft - ot eredménytartalékba 

helyez. 

III. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 

értesíti döntéséről. 

 

Bese Ferenc: Sok sikert, további jó munkát kíván az Igazgató úrnak.  

 

 

16. napirendi pont  

Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat 

a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására  

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető  
 

Bese Ferenc: Tamási Ferenc urat is hasonlóképpen kell méltatnia, mint Geiger 

Tamás urat. Ő is rendkívül jól vezeti az intézményt. Kérdezi dr. Szabó Tibor 

jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslat I., II. 

és IV. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 150/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek jutatott 

célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. 

évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. 
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évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött 3.244.000,- Ft adózott eredményt 

jóváhagyja. Az adózott eredményből 3.244.000,- Ft-ot eredménytartalékba 

helyez. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről. 

 

 

17. napirendi pont  

Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási 

szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról  

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető  
 

Bese Ferenc: Megköszöni a kollégák munkáját. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző 

úrtól, hogy az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja az 1., 2. és 3. határozati 

javaslatok I. és III. pontját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 151/2021.(IV. 13.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra a Magyar 

Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött 

feladatellátási szerződés alapján 2020. évben biztosított ellátásokról szóló 

beszámoló elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” 

biztosítása szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona 

Integrált Intézményével kötött feladatellátási szerződések alapján 2020. évben 

biztosított ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

II.  gondoskodik a szerződéses partner döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

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

Polgármesterének 152/2021.(IV.13.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest Főváros 

XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet 

Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött 

háromoldalú ellátási szerződés alapján 2020. évben biztosított ellátásokról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás 

bővítése céljából Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával 

és Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött 

háromoldalú ellátási szerződés alapján a 2020. évben biztosított ellátásokról szóló 

beszámolót elfogadja. 

II. gondoskodik a szerződéses partnerek döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 153/2021.(IV.13.) határozata a kötelezően biztosítandó 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásra Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján 

2020. évben biztosított ellátásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 

szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött 

feladatellátási szerződés alapján a 2020. évben nyújtott ellátásokról szóló 

tájékoztatást - mely szerint ellátási igény hiányában a szerződéses partner nem 

nyújtott szolgáltatást - elfogadja. 

II. gondoskodik a szerződéses partner döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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18. napirendi pont  

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető 
 

Bese Ferenc: Tisztelettel köszöni a Rendőrkapitány Asszonynak a beszámolót. A 

különböző engedélyezési folyamatok miatt az előterjesztés „kiosztós” anyagként 

került részére átadásra. Az előterjesztést áttanulmányozva szeretné megköszöni 

Somogyi Lajos őrsparancsnok úrnak is az általa végzett munkát. Egyetlen dolgot 

szeretne kiemelni, mindamellett, hogy a beszámoló rendkívül aprólékos és kitér 

nagyon sok mindenre: szeretné, hogy ha az illegális hulladéklerakás felszámolása 

érdekében kicsit jobb kapcsolatot építene ki az Önkormányzat és a 

Rendőrkapitányság. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az 

előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a határozati javaslatok I. 

és III. pontját, azzal a kiegészítéssel, hogy hatékonyabb együttműködést 

szorgalmaz az illegális szemétlerakás felszámolása érdekében a XX. és XXIII. 

kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Soroksári Önkormányzat között. 

Megköszöni a rendőrök munkáját.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 154/2021.(IV.13.) határozata a Budapesti Rendőr-

főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

2020. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és azokkal kapcsolatos feladatokról szóló és Makádi Katalin 

r. ezredes, kapitányságvezető által készített beszámolót elfogadja. 

II. megköszöni a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság, valamint a Soroksári Rendőrőrs munkáját, egyúttal 

szorgalmazza, hogy hatékonyabb együttműködés alakuljon ki az illegális 

hulladéklerakás felszámolása érdekében Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és 

XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata között.  

III. döntéséről értesíti a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét. 

Határidő: 2021. április 21. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Zártan kezelendő napirendi pont meghozatalával kapcsolatos polgármesteri 

döntést igénylő napirendi pont tárgyalása 

(19. napirendi pont) 

 

 

 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi 

pontok (tájékoztatók) 
 

 

 

20. napirendi pont  

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Megköszöni az osztályvezetők munkáját és a tájékoztató 

összeállítását. 

 

 

21. napirendi pont  

Tájékoztató a szociális helyzetről 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető  
 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Megköszöni a szociális helyzetről készült tájékoztatót. 
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A  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pont  

 

 

22. napirendi pont  

Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi 

számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 

számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára  

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
 

Bese Ferenc: A kiszabályozás itt szintén a közterület megléte miatt, illetve a 

kialakítandó közterület miatt kell megvásárolni ezeket a területeket. A közterület 

nyilván az útra vonatkozik leginkább. Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy 

az előterjesztéshez van-e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítésként elmondja, hogy 2021. április 1-jétől hatályba 

lépett a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III.25.) önkormányzati rendelet. Az előterjesztés készítésénék időpontjában még 

a 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet volt hatályban, ezért szerepel a 

határozati javaslatban mind a két rendeleti hivatkozás. Kéri, hogy a korábban 

hatályos SZMSZ hivatkozás nélkül, a jelenleg hatályos rendeletre való 

hivatkozással kerüljön elfogadásra a határozati javaslat. 

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés figyelembevételével elfogadja az 1. és a 2. 

határozati javaslatokat.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 179/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi 

ügyben történő visszavonásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi 

számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú 

vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

szóló döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára 
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átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy 

dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az 

egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 180/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira 

utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló 

(196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja 

szerezni a T-101284 számú változási vázrajz szerint kialakuló, (196400/5) 

helyrajzi számú 37 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára 

történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 740.000,- Ft, azaz 

hétszáznegyvenezer forint ellenében. Ennek érdekében 

a) Flórián Andrea részére a 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú ingatlanokon 

fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a T-101284 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló, (196400/5) helyrajzi számú 37 m2 alapterületű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 592.000,- Ft, azaz 

ötszázkilencvenkettőezer forint ellenében. 

b) Flórián Gyuláné részére a 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú ingatlanokon 

fennálló holtig tartó haszonélvezetére tekintettel a T-101284 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló, (196400/5) helyrajzi számú 37 m2 alapterületű ingatlan 

holtig tartó haszonélvezetének megváltására ajánlatot tesz 148.000,- Ft azaz 

egyszáznegyvennyolcezer forint ellenében. 

II. a vételi és a megváltási ajánlatot megteszi, és azok elfogadása esetén a 

véglegessé vált telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően az I. 

pont, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint megszövegezett telekalakítási és 

adásvételi szerződést aláírja, azzal, hogy a szerződésben rendelkezni szükséges a 

196403/1 helyrajzi számú ingatlant terhelő, az Önkormányzat javára bejegyzett 

jelzálogjognak a telekalakítás során kialakuló 196400/6 vagy a 196400/2 helyrajzi 

számú ingatlanok valamelyikére történő átjegyzéséről, vagy a jelzálogjog alapját 

képező tartozás kiegyenlítése esetén a jelzálogjog törléséről. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő 

napirendi pontok  (tájékoztatók) 

 

 

 

23. napirendi pont  

Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi 

közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 
 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincsen kiegészítése.  

 

 

Bese Ferenc: Megköszöni az önkormányzat és a költségvetési szerveinek 2021. évi 

közbeszerzési tervéről készült tájékoztatót. Megköszöni a részvételt.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

    Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor  

   polgármester       jegyző 


