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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten beterjesztem az elmúlt képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szíves 

megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 170/2020. 

(IV.14.) határozata a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Nyír utcában találhatóingatlanok részleges 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 Sorokár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

kezdeményezni kívánja a 195408, 195409, 195410 és 195411 helyrajzi számú ingatlanok 

összevonását, majd az összevonást követően használati megállapodás megkötését a 8. számú 

melléklet szerint oly módon, hogy az azon szereplő „A” jelű területet Pásztor Ferencné, „B” 

jelű területet az Önkormányzat, „C” jelű területet pedig Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna 

használja, azzal, hogy Szabó Tamás és Bereczki Zsuzsanna megvásárol az Önkormányzat 

tulajdonrészéből akkora tulajdoni hányadot, hogy az ingatlanon fennálló tulajdoni hányaduk 

megfeleljen a „C” jelű terület nagyságának. Ezt követően az Önkormányzat – amint lehetőség 

nyílik rá – kezdeményezi a használati megosztás szerinti területeknek megfelelő önálló 

ingatlanok kialakításával a közös tulajdon megszüntetését.  

II. a polgármester értesíti a döntésről az érintetteket, továbbá az I. pontban megfogalmazottak 

érdekében földmérővel felmérési vázrajzot készíttet a tárgyi ingatlanokról, majd annak 

ismeretében elkészítteti az ingatlanok egyesítésére vonatkozó változási vázrajzot és az így 

kialakuló ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést, azzal, hogy az ezen 

munkálatokkal kapcsolatban felmerülő költségek 50%-át Szabó Tamás, Bereczki Zsuzsanna és 

Pásztor Ferencné állják és előzetesen fizessék meg. A polgármestert a vázrajz és az értékbecslés 

elkészültét követően a pontos terület- illetve értékadatok ismeretében gondoskodik új 

előterjesztés készíttetéséről a konkrét eladási ajánlat, valamint a megkötendő szerződés 

feltételei meghatározásának tárgyában.  

III. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata hozzájárul a Budapesti XX., 

XXI. és XXIII. kerületi Bíróság előtt 6.P.XXIII.22.463/2019. számon jelenleg folyamatban 

lévő peres eljárásnak a II. pontban szereplő előterjesztés alapján meghozandó döntésig történő 

szüneteléséhez. 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

440/2020. (X. 13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Nyír utcában találhatóingatlanok részleges értékesítéséről szóló 170/2020. 

(IV.14.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195409-195410 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanok 



3 

 

részleges értékesítéséről szóló 170/2020. (IV.14.) határozata végrehajtási határidejét módosítja 

2021. június 30. napjára. 

 

A határozatra jelentem, hogy tárgyi ügyben új előterjesztés készült a 2021. május 11. napján 

megtartott „Polgármesteri döntésnap”-ra, mely alapján elfogadásra került a 195408, 195409 

és 195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor 

között található ingatlanok részleges értékesítéséről és a 195411 helyrajzi számú ingatlan 

részleges megvásárlásáról, a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodásról, 

valamint perbeli egyezség megkötéséről szóló 198/2021. (V. 11.) számú Polgármesteri 

határozat, amelynek lényege, hogy – mivel a 170/2020. (IV.14.) határozatban meghatározott 

telekalakítás jelenleg nem hajtható végre – a 195408, 195409, 195410 és 195411 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában az Önkormányzat, Pásztor Ferencné valamint Szabó Tamás 

szerződést kötnek arra vonatkozóan, hogy a tárgyi ingatlanokban mindegyik fél tulajdonostárs 

lesz, és az ingatlanok területét úgy használják, mint ahogy a 170/2020. (IV.14.) határozat 

szerint tervezett telekalakítással kialakítani szándékozott ingatlanok használatát tervezték, és 

amint lehetőség nyílik majd a telekalakításra, azt kezdeményezni fogják; valamint, hogy a 

szerződés létrejötte és teljesítés esetén az Önkormányzat hozzájárul a felek között jelenleg folyó 

polgári peres eljárás megszüntetéséhez vagy szünetelés általi megszűnéséhez. 

 A 198/2021. (V. 11.) határozat – a veszélyhelyzet idején hozott valamennyi polgármesteri 

határozathoz hasonlóan – a jelen ülésnapra beterjesztett „Beszámoló a veszélyhelyzet ideje 

alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről” című előterjesztés 1. mellékletében teljes 

terjedelmében olvasható. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

418/2020. (X.13.) határozata a Budapesti Útépítési Program 2020. keretében 

megvalósítandó Karmazsin útépítés többlet fedezetének biztosításával kapcsolatos 

döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Budapesti Útépítési Program 2020. keretében megvalósítandó Karmazsin utca (Házikert 

utca – 196395/4 hrsz. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyban megkötendő 

vállalkozási szerződés díjára nettó 44.217 eFt + ÁFA és 8.944 eFt ÁFA tartalékkeret összegben 

többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. 

II. Felkéri a Polgármestert a beruházás lebonyolítására. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás átvételi eljárás 2021. 

június 15. napján megkezdődött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 551/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 
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Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 

Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 2020. október 20. napján lezárt második 

fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728915295010817 és 50729297547100161 

azonosítón megtartott elektronikus aukciók alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/1 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz az Altruist Architect Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 01-09-359559) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. június 30. 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 552/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/9 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 

Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/9 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Szakács Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 17-09-002831) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 553/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 
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található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/13 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/13 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Szakács Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 17-09-002831) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 554/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/17 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/17 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a PEREGRINI Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 01-09-883300) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 555/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/19 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. 

ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 

195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 

195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott,  összesen 96 

473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott 

pályázati eljárást a 195325/19 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a Szepessyné dr. Bakó 

Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. számon kiállított 

jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/19 helyrajzi számú 

ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a GREENTECHNIC HUNGARY Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 01-09-938571) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 556/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/28 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/28 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/28 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a RINOKER SOLAR Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 01-09-692383) jelöli ki. 
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II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 557/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/32 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/32 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/32 

helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a HONG NING Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 01-09-371712) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 558/2020. 

(XII.08.) határozata a 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 
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nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/34 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 2020. október 14. napján lezárt második 

fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728911000043521 azonosítón megtartott 

elektronikus aukció alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/34 helyrajzi számú 

ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a HONG NING Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-

09-371712) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

2. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a szerződésmintában 

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 559/2020. 

(XII.08.) határozata a 195519/38 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról  

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 kezdeményezi a Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében 

található SZT-9 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 195519/38 helyrajzi 

számú, 371 m2 területű, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű, természetben Budapest 

XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását. 

II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest 

Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét 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. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a kisajátítás iránti kérelem 2021. április 29. napján megküldésre 

került a Kormányhivatal részére. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 560/2020. 

(XII.08.) határozata a 195519/39 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról  

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 kezdeményezi a Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében 

található SZT-9 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 195519/39 helyrajzi 

számú, 384 m2 területű, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, természetben 

Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását. 

II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest 

Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 
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nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét 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. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kisajátítás iránti kérelem 2021. április 29. napján megküldésre 

került a Kormányhivatal részére. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 19/2021. 

(I.19.) határozata a 195325/23 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. 

Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen 

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

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 Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros Önkormányzat ¾ arányú és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt 

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 

195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 

értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/23 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

a Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2020. október 02. napján 11080/K/993/2020/2. 

számon kiállított, a 11080/K/993/2020/5. számú végzéssel kijavított jegyzőkönyvi tanúsítvány 

alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/23 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a 

nyertes Ajánlattevőt azaz a TRIOKON Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-953947) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges adásvételi szerződést a 

jelen határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés minta alapján, azzal, hogy a 

szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. június 30. 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 08. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2020. (III.10.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2020. évi 

támogatásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 2020. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000.- 

Ft, azaz Ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási előírások szerinti könyvek, gyertyatartók, egyéb 

tárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása érdekében konyhai eszközök beszerzésére, 

kisebb felújításokra a Zsinagóga teljes mértékben kész állapotba kerüléséhez  

A támogatás forrása az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”  

sora.  

II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.  
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III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási 

szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg 

kivételével —az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: 2020. április 17.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 42/2021. 

(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2020. évi támogatásáról 

szóló 129/2020. (III.10.) határozata 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  

I. a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója, dr. Kunos Péter 2021. január 13. napján 

kelt kérelmének helyt ad, egyúttal 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete 2020. évi támogatásáról szóló 129/2020. (III.10.) 

határozata III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási 

szerződés megkötésére, továbbá annak szükség szerinti módosítására azzal, hogy annak 

tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon eltérhet.” 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 94/2021. 

(III.16.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évben a Budapest-Soroksár 

Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer Forint összeggel 

támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási előírások szerinti 

kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása érdekében konyhai eszközök, edények 

beszerzésére (pld. Peszach ünnepére), a Zsinagóga karbantartására (pl.vízszerelés, beázás 

elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, légkondicionáló berendezések 

karbantartása), a soroksári zsidótemető gondnoki lakásába víz bevezetésére, illetve a 

villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó temető karbantartására, kertészeti munkák 

elvégzésére (pld. virág, fűmag, tápoldat, gyomírtó). 

A támogatás forrása az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. megköti, illetőleg szükség szerint - így különösen a Támogatottnak az elszámolási határidőn 

belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél módosítására, vagy az 

elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja a jelen határozat 1. 

számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy annak tartalmától 

— a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő 

módon eltérhet.  

III. a II. pontban foglalt támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy Támogatott a 

részére 2020. évben megállapított támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos elszámolási 

kötelezettségének a 42/2021. (I.19.) határozatban meghatározott módosított határidőn belül 

(azaz 2021. június 30. napjáig) maradéktalanul eleget tesz 

IV. a döntést közli az érintettel. 
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Határidő: a támogatási szerződés megkötésére a III. pontban foglalt elszámolási kötelezettség 

teljesítését követő 30. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

A határozatra jelentem, hogy a támogatott értesítésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 99/2021. 

(III.16.) határozata a 196375 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vételi kérelemről 

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. ker. Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a Budapest 

XXIII. kerület külterület 196375 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

„kivett saját használatú út” megnevezésű, 2327 m2 területű, 79 m2 terület vonatkozásában az 

ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt ingatlant a Gebrüder Weiss Kft. (Cg.13-09-060856, 

székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 hrsz.) részére 5.800.000,-Ft azaz ötmillió-

nyolcszázezer forint vételár ellenében. 

II. megteszi az I. pont szerinti ajánlatot a Gebrüder Weiss Kft. felé, és annak elfogadása esetén 

aláírja az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített adásvételi 

szerződést. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2021. április 15. napján létrejött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 156 - 

178/2021. (IV.13.) határozatai a helyi támogatások megállapításáról 

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 döntött a 2021. évi helyi 

támogatások odaítéléséről.  

 
A határozatra jelentem, hogy 2021. évben 25 db kérelem került benyújtásra, a költségvetésben 

biztosított keret 25.000.000,- Ft volt. 2 igénylő még döntés előtt visszavonta a kérelmét, 3 

kérelem elutasításra került, a 20 db pozitívan elbírált kérelem által összes igényelt támogatás: 

24.000.000,- Ft. A hiánypótlásra és szerződéskötésre nyitva álló határidő alatt újabb két 

kérelmező vonta vissza a kérelmét, így 18 szerződés megkötése vált lehetővé. Május hónaptól a 

mai napig 16 szerződést kötöttünk, az utalásra váró összegből a mai napig: 18.000.000,- Ft 

került kiutalásra. További 2 szerződést többszöri telefonhívás, illetve email váltást követően 

sem írtak alá az ügyfelek, amelyet még június 30-ig a nyitva álló határidő alatt meg lehet kötni 

(2.000.000,- Ft). 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 187/2021. 

(V.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén buszvárók 

telepítéséről 

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 hatályos 
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vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szerződés köt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

közigazgatási területén buszvárók telepítése tárgyában a Publimont Kft-vel 10 év időtartamra 

azzal, hogy egyrészt a telepítés az Önkormányzatnak költségvetési terhet nem jelenthet, 

másrészt az esetleges további igények esetén újabb buszvárók telepítésére is kötelezettséget 

vállal a Publimont Kft., továbbá az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eljár és 

jognyilatkozatot tesz. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés aláírás céljából megküldésre került a Publimont Kft 

részére, az aláírt szerződés visszaérkezését követően lehet gondoskodni annak az 

Önkormányzat részéről történő aláírásáról. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 197/2021. 

(V.11.) határozata a 196204 helyrajzi számú, természetben Szitás utca – Lápos utcában 

található ingatlanból a T-102038 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196204/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a 

(196189/12) helyrajzi számú ingatlanból 184 m2, és a (196193/22) helyrajzi számú 

ingatlanból 103 m2 terület 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 Főváros XXIII. ker. 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

Szabályzatáról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 1. 

számú mellékletében található SZT-10 számú szabályozási tervlapon 

- a (196189/12) helyrajzi számú ingatlan nem közterületként szereplő 184 m2 területét kiveszi 

a forgalomképtelen törzsvagyon köréből és 2.549.504,-Ft azaz kettőmillió-

ötszáznegyvenkilencezer-ötszáznégy forint vételár ellenében értékesíti Schubert István 

részére; 

- a (196193/22) helyrajzi számú ingatlan nem közterületként szereplő 103 m2 területét kiveszi 

a forgalomképtelen törzsvagyon köréből és 1.481.449,-Ft azaz egymillió-

négyszáznyolcvanegyezer-négyszáznegyvenkilenc forint vételár ellenében értékesíti 

Schubert István részére; 

- a 196204 helyrajzi számú ingatlan közterületként szereplő területét, azaz a T-102038 

vázrajz szerint kialakuló (196204/1) helyrajzi számú ingatlant 3.360.612,-Ft azaz 

hárommillió-háromszázhatvanezer-hatszáztizenkettő forint vételár ellenében megvásárolja.  

II. megteszi az I. és II. pont szerinti vételi és eladási ajánlatokat Schubert István részére, és azok 

elfogadása esetén aláírja a jelen határozat I. pontjának, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő telekalakítással vegyes adásvételi szerződést, mely hatályba lépésének feltétele a T-

102038. számú változási vázrajz szerinti telekalakítás Budapest Főváros Kormányhivatala általi 

engedélyezése. Intézkedik az egyesített telekalakítási eljárás megindításáról és megteszi az 

annak lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés 2021. május 25. 

napján létrejött, az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem pedig 2021. május 27. napján 

átadásra került a másik szerződő fél részére a kormányhivatalhoz történő benyújtás céljából. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 234/2021. 

(V.26.) határozata az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 2. 

Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 

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. megköti 2021. július 1. napjával a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal 

(feladat ellátásra személyesen kötelezett: Dr. Nagy Natália Netta, mint praxisjogot megszerzett, 

feladatellátásra személyesen kötelezett alkalmazott orvos, orvosi pecsétszáma: 90778, 

székhely: 1204 Budapest, Előd u. 84/A E. ép. B. lház. fszt. 7.; cégjegyzékszám: 01-06-519191; 

adószám: 28883007-1-43, képviseli: dr. Küllei Kamilla Stefánia) az 5. számú felnőtt fogorvosi 

körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 2. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) működtetésére vonatkozó 

feladat-ellátási szerződést, azzal a feltétellel, hogy a fogszakorvosi tevékenységet Dr. Nagy 

Natália Netta, mint praxisjoggal rendelkező, a Küllei és Társa Fogászati Bt. munkavállalójaként 

személyesen köteles ellátni. 

II. gondoskodik a feladat-ellátási szerződés aláírásáról, valamint abban az esetben, ha a 

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő eljárásában szükségessé válna, annak az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosításáról.  

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a feladat-ellátási szerződés 2021. június 17-én aláírásra került.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 236/2021. 

(V.26.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

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, két alkalommal, nettó 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat 

biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon 

dolgozók részére, akik jogviszonyban állnak, nem állnak felmondás alatt és a próbaidejüket már 

letöltötték.  

A jutalom fedezete az intézmények saját költségvetési kerete, szükség esetén kiegészítve a 

költségvetési maradvány összegéből.  

II. az Intézményvezetőket értesíti döntéséről, továbbá szükség szerint gondoskodik az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő:  az Intézményvezetők értesítésére: azonnal, 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására: a 

2021. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2021. június 16. napján a Táncsics Mihály Művelődési Ház, az I. 

sz. Összevont Óvoda, a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha, a III. sz. Összevont Óvoda 

munkatársai részére utalásra kerül a pénzbeli jutalom. A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény munkatársai részére Semmelweis napon, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

munkatársai részére a Szociális Munka Napján kerül utalásra a jutalom.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 243/2021. 

(VI.08.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről  

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 képviseletében megköti, szükség 

esetén– az Önkormányzat érdekeit nem sértő esetekben, a támogatási összeg kivételével – 

módosítja a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich 

út 162.) a jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodást és a megállapodás szerinti feladatok ellátására 5.000.000,- Ft összeget biztosít 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora 

terhére.  

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a megállapodás az Önkormányzat részéről aláírásra került 2021. 

június 21. napján. A Közalapítvány részéről kuratóriumi döntés szükséges, melyet 

információink szerint 2021. június 30. napjáig meghoznak. A Közalapítvány részéről ezt 

követően írható alá a megállapodás.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 244/2021. 

(VI.08.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről 

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 képviseletében megköti, szükség 

esetén– az Önkormányzat érdekeit nem sértő esetekben, a támogatási összeg kivételével – 

módosítja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) a 

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a 

megállapodás szerinti feladatok ellátására 5.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének „Önkormányzati Alapítványok támogatása” sora terhére.  

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a megállapodás az Önkormányzat részéről aláírásra került 2021. 

június 21. napján. A Közalapítvány részéről kuratóriumi döntés szükséges, melyet 

információink szerint 2021. június 30. napjáig meghoznak. A Közalapítvány részéről ezt 

követően írható alá a megállapodás.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 245/2021. 

(VI.08.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról 
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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  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) megköti a jelen határozat mellékletét képező 

megállapodásmódosítást, amellyel a megállapodás szerinti feladatok ellátására további 

1.000.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Önkormányzati 

Alapítványok támogatása” sora terhére.  

szükség esetén gondoskodik a megállapodás – az Önkormányzat érdekeit nem sértő esetekben, 

és a támogatási összegre irányuló módosítás kivételével történő – további módosításáról. 

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a megállapodás az Önkormányzat részéről aláírásra került 2021. 

június 21. napján. A Közalapítvány részéről kuratóriumi döntés szükséges, melyet 

információink szerint 2021. június 30. napjáig meghoznak. A Közalapítvány részéről ezt 

követően írható alá a megállapodás.  

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 246/2021. 

(VI.08.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról  

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, a Képviselő-testület frakcióinak 

egyetértésével úgy dönt, hogy  

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., 

adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-

00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2021. évi Semmelweis nap alkalmából 

történő egyszeri juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint 

egyösszegű támogatást állapít meg.  

II. gondoskodik a jelen határozat melléklete szerinti Támogatási Szerződés megkötéséről, 

valamint gondoskodik az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban 

foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   

III. a döntésről értesíti a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. 

Dobosi Zsoltot.   

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2021. június 20. 

a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának időpontja    

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a támogatási szerződés 2021. június 15-én aláírásra került.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 247/2021. 

(VI.08.) határozata a Gyöngyszemek Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény 

elbírálásáról  
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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  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évben a Gyöngyszemek 

Alapítvány (a továbbiakban: Támogatott) részére, legfeljebb 10 fő soroksári gyermek 

integrációs táboroztatásának elősegítése céljából gyermekenként 10.000.- Ft azaz tízezer forint 

egyösszegű támogatást nyújt, melynek forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetése 8. 

mellékletének 8.1 táblázatában szereplő „Polgármesteri külön keret” sor. 

II. megköti, illetőleg szükség szerint - így különösen a Támogatottnak az elszámolási határidőn 

belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, az elszámolási határidő 

meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja a jelen határozat 1. számú mellékletét 

képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy annak tartalmától — a 2. pontban 

meghatározott támogatási cél kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérhet. 

III. döntéséről értesíti Oldal Brigitta elnök asszonyt.  

Határidő:  a II. pont vonatkozásában: 2021. június 22.  

a III. pont vonatkozásában: 2021. június 11. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a támogatott értesítésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 249/2021. 

(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában indítható 

óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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. az I.sz. Összevont Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 

14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetője részére a határozat 

megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 250/2021. 

(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

intézményben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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 II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelő: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetője részére a 

határozat kiküldésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 251/2021. 

(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben az III. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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 III. sz. Összevont Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 

11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetője részére a határozat 

megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 266/2021. 

(VI.08.) határozata a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Háló utca 7-10. 

szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez való hozzájárulásáról  

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. ker. Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

mint a Budapest XXIII. kerület 186552/9 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai 

szerint „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 230 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: 

Ingatlan) ½ + ½ tulajdoni hányadára 3.498.400,-Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog és azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul ahhoz, hogy Fehér Mihályné az 

Ingatlanban fennálló ½ tulajdoni hányadát Fehér Mihály részére ajándékozza, valamint, hogy 

Fehér Mihály tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba az ajándékozással 

érintett ½ tulajdoni hányad vonatkozásában, az Önkormányzat javára 3.498.400,-Ft erejéig 

bejegyzett jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása mellett. 

II. értesíti Fehér Mihályt a döntésről és amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala az 

ajándékozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez igényli, külön írásbeli nyilatkozatot ír alá az 

I. pontban foglaltak szerinti tartalommal. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az írásbeli nyilatkozat 2021. június 09. napján kiállításra, és a 

kérelmező részére 2021. június 11. napján postai úton megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 267/2021. 

(VI.08.) határozata a T-102039 vázrajz szerinti telekalakításhoz, és az Önkormányzat 

javára bejegyzett településrendezési kötelezettség, valamint a 196189/11 hrsz.-ú és a 

185570/11 hrsz.-ú ingatlan tekintetében ingatlant terhelő településrendezési kötelezettség, 

jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez való 

hozzájárulásról  
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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 

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

a) 196189/11 helyrajzi számú ingatlant terhelő településrendezési kötelezettség valamint 

70.200.000,-Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom,  

b) illetve a Budapest XXIII. kerület 185570/11 helyrajzi számú ingatlant terhelő 70.200.000,-

Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja  

hozzájárul a T-102039 számú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz és 

c) a 196189/11 helyrajzi számú ingatlant terhelő településrendezési kötelezettségnek valamint 

70.200.000,-Ft erejéig bejegyzett jelzálogjognak és azt biztosító elidegenítési és terhelési 

tilalomnak a T-102039 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196189/33 és 196189/34 

helyrajzi számú ingatlanokra,  

d) illetve a 185570/11 helyrajzi számú ingatlant terhelő 70.200.000,-Ft erejéig bejegyzett 

jelzálogjognak és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak  a T-102039 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló 185570/25 helyrajzi számú ingatlanra valamint 185570/24 helyrajzi 

számú ingatlan Virágvölgy Lakópark Kft. tulajdonába kerülő 494/1084 tulajdoni hányadára 

történő átjegyzéséhez. 

II. aláírja az I. pont szerint megszövegezett írásbeli nyilatkozatot.  

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az írásbeli nyilatkozat 2021. június 09. napján aláírásra, és a 

Virágvölgy Lakópark Kft. részére átadásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 279/2021. 

(VI.08.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyelet 2020. évi munkájáról 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. Budapest XX – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyeleti munkájáról készült beszámolót 

elfogadja,  

II. döntéséről értesíti azt Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgatóját.  

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Molnár György vezérigazgató a döntésről 2021. június 8. napján 

elektronikus formában értesítésre került.  
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HATÁROZATI JAVASLATOK 
 
 

 

 

 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

397/2017. (IX.12.) határozata közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára 

való felkérésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 184079/12, 184079/13, valamint a 184079/14 

helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület, Királyhágó köz - Pacsirta 

köz - Károly köz „felülvizsgálat alatt” címen található, osztatlan közös tulajdonban álló 

ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének lehetőségét és erre vonatkozóan 

gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2018. (X.09.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára 

való felkérésről szóló 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. június 30. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2019. (IX.10.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára 

való felkérésről szóló a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.)  

határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 353/2018. (X.09.) határozattal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2020. (I. 21.) 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  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja 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. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 345/2020. (VII.14.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

vizsgálatára való felkérésről szóló, a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának 

módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára 

való felkérésről szóló, a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) 

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 

2021. június 30. napjáig meghosszabbítja.   

 

A határozatra jelentem, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. június 29-ei ülésére 

készül egy előterjesztés a 184079/13 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzati 
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tulajdoni hányad értékesítéséről. A 184079/12 helyrajzi számú ingatlanban fennálló közös 

tulajdon megszüntetésének lehetőségét még vizsgáljuk, így a határozat végrehajtási 

határidejének további meghosszabbítása szükséges. 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. 

(VII. 06.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való 

felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 

353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének 

vizsgálatára való felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 44/2020. (I. 21.), a 384/2019. 

(IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítja.  

 

 

 

2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2019. (IV.09.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az 

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

önkormányzati rendelet. 

Határidő: 2019. június 4-ei Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

294/2019. (VII.02.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 

190/2019. (IV.09.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 190/2019. (IV.09.) határozat végrehajtási határidejét 

2019. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

438/2019. (XII.03.) határozata a 294/2019. (VII.02.)  határozattal módosított, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

(IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019. (IV.09.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 294/2019. (VII.02.) határozattal módosított, az 

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

rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2020. (III.10.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 

294/2019. (VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) 

Ök. határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a 294/2019(VII.02.) és 438/2019. (XII.03.) határozatokkal módosított, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet 
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felülvizsgálatáról szóló 190/2019. (IV.09.) Ök. határozatának végrehajtási határidejét 

módosítja 2020. június 30. napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 344/2020. (VII.14.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 

294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.) és 145/2020. (III.10.) határozatokkal módosított 

190/2019. (IV.09.) Ök. határozat módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 

294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.) és 145/2020. (III. 10.) határozatokkal módosított 

190/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjáig 

meghosszabbítja.   
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 26/2021. 

(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

szóló, a 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. 

(XII.03.), 145/2020. (III.10.) és 344/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 190/2019. 

(IV.09.) határozata 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 az Önkormányzat 

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

felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 145/2020. (III.10.) és 

344/2020. (VII.14.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) határozata végrehajtási 

határidejét 2021. június 30. napjára módosítja.  

 

A határozatokra jelentem, hogy a határozat még nem került végrehajtásra, tekintettel arra, 

hogy a pandémia okán nem volt tartható Képviselő-testületi ülés, a rendelet módosítása 

halasztható volt, és a rendelet módosításáról célszerű, ha a Képviselő-testület dönt. Ennek okán 

a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása javasolt. 

 

2. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (VII. 06.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló a 

31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 

145/2020. (III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 

190/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló a 

31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 

145/2020. (III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 

190/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára 

módosítja.  
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3.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 256/2021. 

(VI.08.) határozata a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/50 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 közterület (út) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/35 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi 

számú 220 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 807.480,-Ft,-, azaz nyolcszázhétezer-

négyszáznyolcvan forint ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 539.660,-Ft, 

202.500,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége, 

valamint 65.320,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland Mihály részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű 

ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz 

négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft a növényzet kivágásának és 

elszállításának a költsége. 

b) Wieland Mihályné részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű 

ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz 

négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft a növényzet kivágásának és 

elszállításának a költsége. 

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat bármely tulajdonos általi el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely 

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

bírósági eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, 

meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási 

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatokra jelentem, hogy elírás okán a határozat I. pontjában valamint I.a) és I.b) 

pontjaiban a vételi ajánlat részletezésénél „az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége, valamint  a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége 
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szöveg helyett helyesen ”az elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési 

költsége, valamint az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és bontási/áthelyezési 

költsége” szöveg kell, hogy szerepeljen, így szükséges a határozat I. pontjának módosítása. 

 

 

 

3. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. 

(VII.06.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert 

utcában található ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

195519/50 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház 

utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/50 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) 

határozata I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/35 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 

helyrajzi számú 220 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 807.480,-Ft, azaz 

nyolcszázhétezer-négyszáznyolcvan forint ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 

539.660,-Ft, 202.500,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési 

költsége, valamint 65.320,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és 

bontási/áthelyezési költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland Mihály részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 

1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-

hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő összeg 269.830,-

Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, 

valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és 

bontási/áthelyezési költsége. 

b) Wieland Mihályné részére a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 területű 

ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 403.740,-Ft, azaz 

négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az elbontandó/áthelyezendő épület értéke és 

bontási/áthelyezési költsége, valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény 

(kerítés) értéke és bontási/áthelyezési költsége. 

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 
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4.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 225/2021. 

(V.11.) határozata a Kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról (zárt) 

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 Kerület Hűséges Dolgozója címet adományoz  

a) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

18. § (2) bekezdés d) pontja alapján, 40 év igazolt jogviszony után 

(nevek) 

részére, 

b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

18. § (2) bekezdés c) pontja alapján 30 év igazolt jogviszony után 

(nevek) 

részére, 

c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 20 év igazolt jogviszony után 

(nevek) 

részére, 

d) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

18. § (2) bekezdés a) pontja alapján 10 év igazolt jogviszony után 

(nevek) 

részére. 

II. elvégzi az adományozással kapcsolatos feladatokat. 

Határidő: 2021. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2021. június 16. napján a Fekete István Általános Iskolában 

megrendezésre került Pedagógus napi ünnepségen a Kerület Hűséges Dolgozója címre jogosult 

20 éves folyamatos jogviszony után (név) részére átadásra került a Kerület Hűséges Dolgozója 

cím.  

A Díj átadásakor derült ki, hogy a Fekete István Általános Iskola iskolatitkára a korábban 

megjelölt határidőig (név) esetében rosszul küldte meg a Szociális és Köznevelési Osztályra a 

jogviszony igazolását, melyben 20 év folyamatos jogviszonyt jelölt meg. (Név) ténylegesen 30 

év folyamatos jogviszonnyal rendelkezik. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) 

bekezdése értelmében  

2) A „Kerület Hűséges Dolgozója” címmel járó juttatásként 

b) húsz év igazolt jogviszonya után bruttó 250.000,- Ft  egyszeri pénzjuttatásban, 

c) harminc év igazolt jogviszonya után bruttó 350.000,- Ft egyszeri juttatásban, 

részesül az adományozott. 

Fentiekre tekintettel a polgármesteri határozat b) és c) pontjának módosítása vált szükségessé. 

 

4. Határozati javaslat 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2021. 

(VII.08.) határozata a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. 

(V.11.) határozat módosításáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) határozat I. 

pontjának b) és c) alpontjait a következők szerint módosítja: 

„b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja alapján 30 év igazolt jogviszony után 

(nevek) 

részére, 

c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 20 év igazolt jogviszony után 

(nevel) 

részére,” 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a különbözeti összeg számfejtése érdekében tegye meg a 

szükséges intézkedést.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

5.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

437/2018. (XI.20.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. legfeljebb 30 felperesből álló felperesi pertársaságot alakít az érintett magántulajdonú 

ingatlanok birtokosaival, a vasút üzemeltetőjével szemben birtokvédelmi eljárás megindítása 

céljából. 

II. viseli a peres eljárás valamennyi felmerülő költségét bruttó 10.000.000.- Ft keretösszegig, 

amely a 2018. évi költségvetés „költségvetési maradvány” sorát terheli. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2019. (I.22.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 437/2018. (XI.20.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 437/2018. (XI. 20.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. április 30. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2019. (VI.04.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019. (I.22.) 

határozattal módosított 437/2018. (XI.20.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30/2019. (I.22.) határozattal módosított 437/2018. (XI. 

20.) határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30. napjára meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

410/2020. (IX.29.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019. (I.22.) 
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és a 261/2019. (VI.04.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozat 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 30/2019. (I.22.) és a 261/2019. (VI.04.) határozatokkal 

módosított 437/2018. (XI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2021. június 30. napjára 

meghosszabbítja.  

 

A határozatra jelentem, hogy a pertársaság nem került megalakításra, a határozat végrehajtási 

határidejének meghosszabbítása szükséges. 

 
 

 

5. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. 

(VII. 06.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. 

(VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának 

módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, a 30/2019. 

(I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja.  

 

 

6.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 81/2021. 

(II.23.) határozata a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges 

településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről 

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. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében, 

II. megteszi a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési 

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően 

III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a KÉSZ módosításának tervezetét a tervezők elkészítették, de a 

terv véleményezése még nem történt meg, ezért a végrehajtási határidő módosítása szükséges. 

Kérjük a határozat végrehajtási határidejét módosítani 2021. október 30-ra. 

 

6. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2021. (VII.06.) határozata a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében 

szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

81/2021. (II.23.) határozat módosításáról  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében 

szükséges településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 81/2021. 

(II.23.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára módosítja.  
 

 

7.) 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 82/2021. 

(II.23.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi 

rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról 

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 Hősök terei új intézményközpont kialakítása okán, valamint a jogszabályváltozások miatt 

elkészítteti Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

felülvizsgálatát.  

II. Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

módosítására vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást 

lefolytatja, majd ezt követően 

III. Soroksár településképi arculati kézikönyvének módosításáról szóló határozat-tervezetet, 

valamint településképi rendeletének módosításáról szóló rendeletet-tervezetet a Képviselő-

testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

módosításának tervezete elkészült, de a tervezetek véleményezése még nem történt meg, ezért a 

végrehajtási határidő módosítása szükséges. Kérjük a határozat végrehajtási határidejét 

módosítani 2021. szeptember 30-ra. 

 

7. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (VII.06.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára módosítja.  
 

 

8.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 513/2020. 

(XI.10.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni 

vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről  

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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felkéri a Jegyzőt, hogy a folyamatban lévő szociális tárgyú helyi rendelet felülvizsgálata 

keretében, a készülő helyi szociális rendelet-tervezetbe építse be az un.: „Vakcina-támogatás”-

t, mint települési támogatás egyik nevesített formáját, és az új helyi szociális tárgyú teljes 

rendelet-tervezetet a decemberi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

Határidő: 2020. november 27.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 37/2021. 

(I.19.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni 

vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló 

513/2020. (XI.10.) határozata 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 Zimán András 

képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői 

indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló 513/2020. (XI.10.) határozata végrehajtási 

határidejét 2021. június 30. napjára módosítja. 

 

A határozatra jelentem, hogy a 2020. december 8. napi Képviselő-testületi ülésre elkészítésre 

került a „Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezésére” című előterjesztés. A rendelettervezet 39. §-a tartalmazta az újonnan 

bevezetendő ellátási formát, az oltási támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározásra 

kerültek. Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, nem született döntés az ügyben. Fentiek miatt 

szükséges a határozat végrehajtási határidejének módosítása, melyre az alábbiak szerint teszek 

javaslatot:  

 

 

8. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. 

(VII. 06.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni 

vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló a 

37/2021.(I.19.) határozattal módosított 513/2020.(XI.10.) határozatának módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zimán András képviselő által benyújtott és a 

tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos 

döntéséről szóló 37/2021.(I.19.) határozattal módosított 37/2021.(I.19.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja.  

 

 

9)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

462/2018. (XII.04.) határozata nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntéseiről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapján elviekben támogatja, hogy Soroksár területén a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi óvodát alapítson. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján vizsgálja meg - legkésőbb a 2019. 

március hónapban tartandó képviselő-testületi ülésre - a nemzetiségi költségvetési intézmény 
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létesítésével és alapításával kapcsolatos feladatokat, azon szempontból is, hogy az milyen 

mértékben érintené az Önkormányzat költségvetését, és a meglévő óvodai intézmények 

átszervezését. 

III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2019. március 30. 

        a III. pont vonatkozásában: 2018. december 12. 

Felelős:     a II. pont vonatkozásában: dr. Veres Anikó jegyző 

   a III. pont vonatkozásában: Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2019. (III.12.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntéseiről szóló 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 462/2018. (XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2019. június 30. 

napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

388/2019. (IX.10.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával 

kapcsolatos döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.) határozattal módosított 462/2018. 

(XII.04.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 106/2019. (III.12.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozat II. 

pontjának végrehajtási határidejét 2020. április 30. napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 247/2020. 

(V.12.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos 

döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.) és a 388/2019. (IX.10.) határozattal módosított 

462/2018. (XII.04.) 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 

módosítja a 106/2019. (III.12.) és a 388/2019. (IX.10.) határozattal módosított 462/2018. 

(XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 40/2021. 

(I.19.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos 

döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.) és a 247/2020. (V.12.) határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) 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 

módosítja a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.) és a 247/2020. V. 12. határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) határozat II. pontjának végrehajtási határidejét a 478/2020. 

(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet elmúltáig, de legkésőbb 2021. június 30. 

napjáig.  

 
A határozatra jelentem, hogy tárgyi ügyben javaslom, hogy a nemzetiségi köznevelési intézmény 

alapításával kapcsolatos döntést a Tisztelt Képviselő-testület egy átfogó, a teljes kerületre 

kiterjedő kerületi köznevelési koncepció keretében hozza meg, 
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9. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 40/2021. 

(I.19.) határozata a nemzetiségi köznevelési intézmény alapításával kapcsolatos 

döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V.12.) és a 40/2021. 

(I.19.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) 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 

a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V. 12.) és a 40/2021. (I.19.) határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) határozatot hatályon kívül helyezi, egyidejűleg felkéri a 

Polgármestert egy átfogó, Soroksár teljes közigazgatási területére vonatkozó Kerületi 

Köznevelési Koncepció elkészítésére és benyújtására a Képviselő-testület elé, amely koncepció 

keretében kell megvizsgálni – többek között – egy a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által működtetett nemzetiségi óvoda alapításának feltételeit. 

 

 Határidő: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2022. június 30 

 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2020. június 21.  

 

 

 

 

 

Bese Ferenc       Scherer Kinga   

           polgármester               testületi ügyintéző  

            előterjesztő                                                           az előterjesztés készítője 

 

 


