
Jegyzőkönyv 
 

mely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  

Pénzügyi Bizottságának  

2020. január 15-én 16.00 órakor  

a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. sz. alatti üléstermében megtartott  

rendes, nyílt üléséről 
 
 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bereczki Miklós elnök  

Sebők Máté Zoltán képviselő  

Tüskés Józsefné képviselő  

Koncz Róbert külső bizottsági tag 

Vérten László külső bizottsági tag  

Weiland Annamária külső bizottsági tag  
 

 

Távolmaradását előre jelezte:  

Bányai Amír Attila képviselő  
 
 

A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vett: 

Fuchs Gyula alpolgármester  

dr. Szabó Tibor jegyző  

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Kovátsné dr. Prohászka Beáta osztályvezető-helyettes  

Szegény Ákos osztályvezető-helyettes  

Babócsi Beáta osztályvezető  

Kincses Péter ügyvezető  
 

 

A jegyzőkönyvet vezeti: Szalontainé Lázár Krisztina bizottsági titkár  
 
 

Bereczki Miklós elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel 

határozatképes, az ülést megnyitja. Bányai Amír Attila távolmaradását előre jelezte.  

A meghívóhoz képest javasolja, hogy a meghívóban 10. pontként megjelölt „Javaslat a Soroksári 

Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári 

Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában” című napirendi pont tárgyalását a 

bizottság ne vegye napirendre, mivel az előterjesztés még nem készült el.  

Kérdezi, hogy valakinek van-e észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Javaslat és észrevétel nem 

lévén szavazásra teszi fel a 10. pont napirendről történő levételét.  
 
 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 1/2020. (I.15.) határozata a Bizottság 2020. január 15-i rendes ülésének 

napirendjéről  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 2020. január 

15-i rendes ülésén nem tárgyalja a meghívóban 10. pontként feltüntetett „Javaslat a Soroksári Hírlap 

szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári Hírlap 

kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában” című napirendi pontot.  
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Bereczki Miklós javasolja továbbá, hogy a bizottság a napirendek sorrendjét úgy változtassa meg, 

hogy a meghívóban szereplő 2., 3., 4. és 11. napirendi pontokat az ülés végén, az egyebek napirendi 

pontot megelőzően tárgyalja. Egyéb javaslat nem lévén szavazásra teszi fel a napirendi pontok 

sorrendjének megváltoztatását.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 2/2020. (I.15.) határozata a Bizottság 2020. január 15-i rendes ülésének 

napirendjéről  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a 2020. január 

15-i rendes ülésén a meghívóban szereplő 2., 3., 4. és 11. napirendi pontokat az ülés végén, az 

egyebek napirendi pont előtt kívánja tárgyalni.  
 

 

További kérdés és észrevétel nem lévén az elnök az alábbi napirendi javaslatot teszi fel szavazásra.  
 

 

Napirendi javaslat: 

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

2. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.)  

3. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés 

módosítására (17.)  

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)  

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)  

6. Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére 

nyújtandó támogatási igény elbírálására (22.)  

7. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (3.)  

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

stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének megállapítására (8.)  

9. Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.)  
10. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi III. negyedéves gazdálkodásáról  

11. Egyebek  
 

 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 3/2020. (I.15.) határozata a Bizottság 2020. január 15-i rendes ülése 

napirendjének elfogadásáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2020. január 

15-i rendes ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:  

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

2. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő 

megállapodások megkötésére (11.)  

3. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés 

módosítására (17.)  

4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)  
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5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)  

6. Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére 

nyújtandó támogatási igény elbírálására (22.)  

7. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (3.)  

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

stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a költségvetési évet követő 

három évre várható összegének megállapítására (8.)  

9. Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.)  

10. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi III. negyedéves gazdálkodásáról  

11. Egyebek  

 

 

 

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről (1.) 
 

dr. Szabó Tibor jegyző elmondja, hogy tájékoztató esetében az előterjesztés határozati javaslatot 

nem tartalmaz, így arról szavazni sem kell. Az anyaggal kapcsolatban kérdést lehet feltenni.  

 

A Bizottság megköszönte  

az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 

 

 

2. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport 

Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (11.)  
Előadó: Kovátsné dr. Prohászka Beáta osztályvezető-helyettes  
 

Kincses Péter ügyvezető igazgató elmondja: decemberben a polgármester úrnak jelezte, hogy 2020. 

évben szeretne egy kicsivel több működési támogatást kérni az Önkormányzattól. 2018 és 2019 

években ugyanakkora összegű támogatást kaptak, mint amely összeg most is szerepel az 

előterjesztésben, de mivel az árak is emelkedtek és vannak olyan fejlesztések, melyeket ebben az 

évben mindenképpen meg kellene valósítani, magasabb összegű Önkormányzati támogatásra lenne 

szüksége a Kft-nek. 45 millió forintot szeretett volna kapni a működési kiadásokra, és további 5 

millió forintot a karbantartási, felújítási kiadásokra. Amennyiben a bizottság és a Képviselő-testület 

is a 40 millió forintos összeget támogatná, és az nem lenne elég az év során, akkor esetlegesen 

többletigényt fog majd év közben előterjeszteni.  
 

Koncz Róbert elmondja, hogy a két Kft-nek nyilván elszámolási kötelezettsége van az 

Önkormányzat felé. Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjai megkaphatják-e ezeket az 

elszámolásokat?  
 

Tüskés Józsefné álláspontja szerint ebben a kérdésben további egyeztetések szükségesek, ezért 

javasolja, hogy a bizottság most ne foglaljon állást, hanem bízza a döntést a Képviselő-testületre.  
 

Polonkai Zoltánné elmondja, hogy minden szervezetnek el kell számolnia a korábbi támogatási 

összeggel, és csak akkor részesülhet újabb támogatásban, ha az előző évivel maradéktalanul 

elszámolt. A Pénzügyi Osztályon minden információ megtalálható és rendelkezésükre áll, 

amennyiben Jegyző Úr az osztálynak engedélyt ad arra, hogy az elszámolást képviselői vagy 

bizottsági kérésre kiadhatja, azt bárki megtekintheti  
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dr. Szabó Tibor elmondja, hogy mindkét Kft-nek nem csak elszámolási, hanem beszámolási 

kötelezettsége is van. A beszámolókat a Képviselő-testület elfogadta, melyek nyílt ülésen történtek 

meg, a jegyzőkönyvek elérhetőek bárki számára. A bizottságnak ilyen esetekben és jelen esetben is 

javaslattevő, véleményező szerepköre van, tehát akár magasabb összegű támogatásra is tehet 

javaslatot.  
 

 

Az elnök szavazásra teszi fel Tüskés Józsefné azon javaslatát, a bizottság a napirendi pontról nem 

kíván döntést hozni, azt a Képviselő-testületre bízza.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 4/2020. (I.15.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft-vel 

és Soroksár Sport Club Kft-vel történő megkötéséről  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 

Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megállapodások 

megkötésére” című előterjesztésről nem kíván állást foglalni.  

 

 

 

3. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött 

támogatási szerződés módosítására (17.)  
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető-helyettes  
 

Koncz Róbert kifejti, hogy örömmel támogatja a kórházat, de véleménye szerint a kért 20 millió 

forintot nem erre a célra kellene fordítani. Sokkal inkább a lakosság érdekeit szolgálná az, ha pld. 

eszközbeszerzésre, orvosi műszerek vásárlására adnánk a támogatást, mint 2 személyes VIP szobák 

kialakítására. Erről a beruházásról semmilyen információ nincs, a közbeszerzési értesítőben sem 

szerepel. Számára ez az előterjesztést nem támogatható.  
 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a támogatási összeget egyszer már a Képviselő-testület megítélte a 

Kórháznak, azonban nem sikerült felhasználniuk a pénzt, mivel a Soroksári Önkormányzat általi 

támogatáshoz további 6 millió forintot ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, amely pénzt 

még nem kapták meg, mert a közbeszerzési eljárást nem tudták lefolytatni.  
 

Tüskés Józsefné elmondja, hogy amely célra a Kórház kérte, a Képviselő-testület korábban arra a 

célra biztosította a támogatást. Amennyiben az mindenkinek elfogadható, javasolja, hogy a 

bizottság ebben a kérdésben se foglaljon állást.  
 

Koncz Róbert javasolja, hogy a bizottság arról hozzon döntést, hogy a támogatási összeget 

megtartva a Képviselő-testület támogassa a Jahn Ferenc Kórházat, de jobban elfogadható célt 

jelöljön meg az intézmény.  
 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel Koncz Róbert módosító 

javaslatát.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 5/2020. (I.15.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

támogatásával kapcsolatban  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatta Koncz Róbert azon javaslatát, hogy a Képviselő-

testület a 20 millió forintos összeget fenntartva egy jobban támogatható célra biztosítsa a 

támogatást a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részére.  
 

 

Tekintettel arra, hogy a bizottság Koncz Róbert módosító javaslatát nem támogatta, az elnök 

szavazásra teszi fel Tüskés Józsefné azon javaslatát, hogy a bizottság a kérdésben ne foglaljon 

állást.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 6/2020. (I.15.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 

kötött támogatási szerződés módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására” című 

előterjesztésről nem kíván állást foglalni.  

 

 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)  
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Kérdés hiányában a bizottság megköszönte 

a jogszabályváltozásokról készített tájékoztatót. 
 

 

 

5. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)  
Előadó: dr. Szabó Tibor jegyző  
 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy azon esetekben ahol a korábban meghozott határozatok 

végrehajtása valamilyen okból még nem történt meg, ott határidő hosszabbítást javasol a 

Polgármester Úr és a Hivatal. Egyes esetekben akár a megjelölt határidőknél rövidebb határidő is 

megállapítható, mint pld. a nemzetiségi óvoda, illetőleg a Hősök terén kialakítandó nyilvános 

illemhely esetében, de minden esetben egy végső határidő került feltüntetésre az anyagban.  
 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatok elfogadását.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 7/2020. (I.15.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos a 10/2019. 

(I.22.) határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II.17.) 

határozatának módosításáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 10/2019. (I.22.) Ök határozattal, valamint a 275/2017. 
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(VI.06.) Ök. határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. 

december 31. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 8/2020. (I.15.) határozata a Hősök terén nyilvános illemhely létesítésével 

kapcsolatos döntéséről szóló 13/2019. (I.22.) határozattal és a 10/2018. (I.23.) határozattal 

módosított 259/2017. (V.09.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa 13/2019. (I.22.) határozattal és a 10/2018. (I.23.) 

határozattal módosított 259/2017. (V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31. 

napjára.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 9/2020. (I.15.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

vizsgálatára való felkérésről szóló a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. 

(X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. 

(X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. 

június 30. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 10/2020. (I.15.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti 

társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló, a 

358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 373/2019. (VIII. 06.) és a 386/2019. (VIII. 06.) határozattal 

módosított 230/2018. (VI.05.) Ök. határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 358/2018. (X.09.), 21/2019. (I.22.), 373/2019. (VIII. 06.) 

és a 386/2019. (VIII. 06.) határozattal módosított 230/2018. (VI.05.) Ök. határozatának végrehajtási 

határidejét 2020. május 31. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 11/2020. (I.15.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, 

valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 22/2019. (I.22.) 

határozattal módosított 254/2018. (VII.10.) határozat módosításáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 22/2019.(I.22.) határozattal módosított 254/2018.(VII.10.) 

határozat végrehajtási határidejét 2020. július 31. napjára.  
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A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 12/2020. (I.15.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos 

döntéseiről szóló 303/2019. (VII.02.) határozat módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 303/2019.(VII.02.) határozat végrehajtási határidejét 2020. 

december 31-ére.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 13/2020. (I.15.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 

Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló, a 26/2019. (I.22.) és a 

387/2019. (IX.10.) határozatokkal módosított 340/2018. (IX.11.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 26/2019. (I.22.) és a 387/2019. (IX.10.) határozatokkal 

módosított 340/2018. (IX.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 14/2020. (I.15.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. 

ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 293/2019. (VII.02.) 

határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 

366/2018.(X.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 15/2020. (I.15.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntéseiről szóló 226/2019. (V.07.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) 

határozat módosításáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 226/2019.(V.07.) határozattal módosított 

462/2018.(XII.04.) határozat végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 16/2020. (I.15.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal 

kapcsolatban benyújtott kérelemről való döntéseiről szóló 139/2019.(III.12.) határozatának 

módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 139/2019.(III.12.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. június 30. napjára. 
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A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 17/2020. (I.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 

28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett 

ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről szóló, a 391/2019. 

(IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. 

(IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 18/2020. (I.15.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 

236/2019. (V.07.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 236/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. június 30. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 19/2020. (I.15.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát 

követő hasznosításával kapcsolatos döntéséről szóló 307/2019. (VII.02.) határozatának 

módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 307/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 

2020. december 31-ére.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 20/2020. (I.15.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát 

követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló 308/2019. 

(VII.02.) határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 308/2019. (VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 

2020. december 31-ére.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 21/2020. (I.15.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti 

társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosításáról szóló 

373/2019. (VIII.06.) határozatának módosításáról 
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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 373/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. május 31. napjára. 
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 22/2020. (I.15.) határozata a 186725 helyrajzi számú, természetben Budapest 

Főváros XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter apostol utca között található ingatlan egyes 

részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 375/2019. (VIII.06.) 

határozatának módosításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 375/2019. (VIII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. március 31. napjára.  

 
 

 

6. napirendi pont: Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú 

Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (22.)  
Előadó: Babócsi Beáta osztályvezető  
 

Babócsi Beáta tájékoztatja a bizottságot, hogy az alapítvány képviselőit meghívták a Képviselő-

testületi ülésre, akik a meghívást elfogadták. Amennyiben kérdés merülne fel az alapítvány felé, 

arra a Testületi ülésen tudnak majd részletes választ kapni.  
 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a Szociális Bizottság támogatta a 700.000,- Ft-os összeg 

elfogadását.  
 

Tüskés Józsefné javasolja a 700.000,- Ft elfogadását.  
 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

elfogadását azzal, hogy a támogatási összeg 700.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 23/2020. (I.15.) határozata a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa 

Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igényről  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy 700.000,- Ft-tal támogassa a XXI. Kerület és Környéke 

Mentőalapítványa Közhasznú Alapítványt az előterjesztésben megjelölt 3 db speciális kanapé 

beszerzése céljából.  
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7. napirendi pont Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. 

(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)  
Előadó: Polonkai Zoltánné osztályvezető  
 

Polonkai Zoltánné Koncz Róbert felvetésére tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2020. évi 

költségvetés a Képviselő-testület februári ülésén kerül majd beterjesztésre. Hamarabb azért nem 

lehet előterjeszteni, mert eddig nem voltak ismertek a normatívák, a fővárosi önkormányzattól 

kapott forrásmegosztásból származó bevétel, stb.  
 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 24/2020. (I.15.) határozata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosítását.  

 

 

 

8. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (8.) 
Előadó: dr. Szabó Tibor jegyző  
 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a stabilitási törvény némileg módosult, és az ide vonatkozó pontos 

jogszabályhely nem a 3.§ (1) bekezdés, hanem a 8.§ (2) bekezdése.  

A mellékletből is kitűnik, hogy az Önkormányzat az elkövetkező 3 évben nem tervez adósságot 

keletkeztető ügyletet, hitelfelvétellel nem számol, stb.  
 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában az Elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 25/2020. (I.15.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegének megállapításáról 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy Soroksár Önkormányzata tárgyévi saját bevételeit és a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő 

három évre várható összegét az előterjesztés határozati javaslatának melléklete szerint állapítsa 

meg.  
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9. napirendi pont Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.)  
Előadó: Polonkai Zoltánné osztályvezető  
 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a Fővárosi 

Önkormányzat által megállapított forrásmegosztásból származó összeget, akkor nem is fogjuk 

megkapni. Elmondja, hogy a határozati javaslatban az utolsó pontban elírás történt, értelemszerűen 

az III. pont.  
 

Tüskés Józsefné felveti, hogy kérdezzük meg a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a XXIII. kerület 

mennyi adót fizet be.  
 

Polonkai Zoltánné elmondja, hogy volt már ilyen jellegű megkeresés a Fővárosi Önkormányzat 

felé, de azt a választ kaptuk, hogy nincs módjukban pontosan megadni a befizetett összeg 

nagyságát. A megkeresés (emlékei szerint) április hónapban történt. Az idegenforgalmi adóból, 

valamint az iparűzési adóból származik jelentős bevétele a Fővárosi Önkormányzatnak.  
 

 

Bereczki Miklós elnök szavazásra teszi fel azon javaslatot, hogy keressük meg a Fővárosi 

Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy mutassa ki és tájékoztassa a kerületi önkormányzatot arról, 

hogy a XXIII. kerületből mekkora iparűzési- és idegenforgalmi adóból származó adóbevétele 

származik.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 26/2020. (I.15.) határozata a Fővárosi Önkormányzat felé történő 

megkeresésről  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 

megkeresi a Fővárosi Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a legfrissebb rendelkezésre álló 

adatok alapján mutassák ki és tájékoztassák a kerületi önkormányzatot arról, hogy a Fővárosi 

Önkormányzatnak mekkora összegű bevétele származik a XXIII. kerületi iparűzési- és 

idegenforgalmi adók befizetéséből.  
 

 

További kérdés és hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. és III. 

pontjának elfogadását.  
 

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 27/2020. (I.15.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 

rendelettervezet véleményezéséről  

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat 

osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezetet.  
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10. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi III. negyedéves 

gazdálkodásáról  
Előadó: Polonkai Zoltánné osztályvezető  
 

Polonkai Zoltánné elmondja, hogy a tájékoztatót jogszabály nem teszi kötelezővé, de a korábbi 

szokásoknak megfelelően a Hivatal a Pénzügyi Bizottság részére negyedévente készít ilyen jellegű 

anyagot a költségvetési helyzetről.  

 

A Bizottság megköszönte 

az Önkormányzat 2019. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 
 

 

 

11. napirendi pont: Egyebek  
 

Bereczki Miklós felveti, hogy elnök-helyettest, illetőleg a jegyzőkönyvhöz állandó második aláírót 

kell választani. Elnök-helyettesnek javasolja Tüskés Józsefnét.  
 

A Bizottsági tagok a javaslattal egyetértenek, Tüskés Józsefné a feladatot vállalja.  
 

 

Bereczki Miklós elnök szavazásra teszi fel, hogy a bizottság elnök-helyettesének Tüskés Józsefné 

képviselőt választja meg.  
 

 

A Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 28/2020. (I.15.) határozata elnök-helyettesének megválasztásáról  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 

elnök-helyettesnek megválasztja Tüskés Józsefné képviselőt.  
 

 

 

Bereczki Miklós a jegyzőkönyv állandó második aláírójának javasolja Sebők Máté Zoltán 

képviselőt.  

A Bizottsági tagok a javaslattal egyetértenek, Sebők Máté Zoltán a feladatot elvállalja.  

Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a bizottság a jegyzőkönyv állandó második aláírójának Sebők 

Máté Zoltán képviselőt választja meg.  
 

 

A Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 29/2020. (I.15.) határozata a jegyzőkönyv állandó második aláírójának 

megválasztásáról  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 

a jegyzőkönyv állandó második aláírójának megválasztja Sebők Máté Zoltán képviselőt.  
 

 

dr. Szabó Tibor elmondja, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, illetőleg a 

köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel a külsős bizottsági tagokat is érinti. A 

vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges nyomtatvány Ádámszki Szilvia kolléganőtől kérhető a 



13 

 

Grassalkovich út 162. I. emeletén, a vagyonnyilatkozat letételének időpontja pedig a törvény 

értelmében a megválasztástól számított 30 nap.  

Az egyes bizottságok ügyrendjének felülvizsgálatát a Hivatal megkezdte, amennyiben a bizottsági 

tagoknak lenne javaslata az ügyrend módosítására vonatkozóan, azt legyenek szívesek január 22-ig 

a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.  
 

Polonkai Zoltánné tájékoztatja a bizottságot az Önkormányzat folyószámláján lévő összegről, 

illetőleg az ebből lekötött összeg nagyságáról a 2019. december 31-i, valamint a mai napi állapot 

szerint.  

 

 

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 17.15 órakor 

bezárta. 
 

 

 

K.m.f. 
 

 

 
 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírjuk:  
 

 

 

 

     Sebők Máté Zoltán        Bereczki Miklós  

        a bizottság tagja        a bizottság elnöke 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

 

     Szalontainé Lázár Krisztina  

               bizottsági titkár  


