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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.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2018. (VII.10.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi 

rendeletének módosítását.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy 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 folytassa le. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2019. (I.22.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 254/2018. (VII.10.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 254/2018.(VII.10.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2020.(I.21.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint 

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

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 22/2019.(I.22.) határozattal módosított 254/2018.(VII.10.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. július 31. napjára.  

 

A határozatokra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

polgármesterének 230/2020.(V.12.) határozatával elfogadásra került Soroksár módosított 

településképi arculati kézikönyve, a 35/2017.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

alkotott 23/2020.(V.15.) rendeletével pedig módosításra került a településkép védelméről szóló 

rendelet. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2020. (III.10.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 

felhasználásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Mészárosné Megyesi Edit (I. sz. Összevont Óvoda) pályázót 500.000 Ft lakáscélú 

támogatásban részesíti, jelzálogbejegyzéssel.  

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, a támogatási szerződés megkötésére.  

Határidő: az érintett értesítésére: 2020. március 18.,  
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a szerződés megkötésére 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy az érintett értesítése 2020. március 18. napján megtörtént, a 

támogatási szerződések megkötésére a Hatósági és Adóosztályt felkértük 2020. március 19. 

napján. A Hatósági és Adóosztály közreműködésével az érintett munkavállalóval a szerződés-

kötés megtörtént, a megítélt munkáltatói kölcsön kifizetésre (átutalásra) került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2020.(III.10.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret 

felhasználásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Fürjesné Sudár Mónika (Táncsics Mihály Művelődési Ház) pályázót 500.000 Ft lakáscélú 

támogatásban részesíti, kezességvállalással.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére, a támogatási szerződések  

megkötésére.  

Határidő: az érintett értesítésére: 2020. március 18.,  

a szerződés megkötésére 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
 

A határozatra jelentem, hogy az érintett értesítése 2020. március 18. napján megtörtént, a 

támogatási szerződések megkötésére a Hatósági és Adóosztályt felkértük 2020. március 19. 

napján. A Hatósági és Adóosztály közreműködésével az érintett munkavállalóval a szerződés-

kötés megtörtént, a megítélt munkáltatói kölcsön kifizetésre (átutalásra) került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

237/2020.(V.12.) határozata a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról 

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 Önkormányzat nevében tulajdonosi hozzájárulását adja Szentesi Istvánné részére az 

186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vadevezős 

utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan a víz bekötéséhez. Jelen hozzájárulás 

hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének az előterjesztés kapcsán hozott első határozata alapján a 

hivatkozott határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodás 

megkötésre kerüljön. A tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy 

kérelmező az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon elvégzett 

munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem az 

szerződésátruházás tárgyát képező megállapodás fennállta alatt, sem annak megszűnését 

követően nem él, valamint, hogy amennyiben az ingatlan szabályozási terv szerinti 

szabályozására sor kerül, úgy a szabályozás okán a vízbekötéssel kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő szükséges munkálatokkal kapcsolatos költségeket teljes körűen kérelmező állja. 

II. értesíti a kérelmezőt a döntésről, és a szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötését 

követően aláírja a Fővárosi Vízművek részére benyújtandó, tulajdonosi hozzájárulásról 

szóló nyomtatványt. 

Határidő: 2020. június 30.  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 347/2020. (VII.14.) határozataa 186560/15 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez 

való tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló 237/2020. (V.12.) határozatának 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanra történő vízbekötéshez való tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról szóló 237/2020. (V.12.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. július 31. napjáig meghosszabbítja.   

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmezőt a döntésről 2020. május 18-án értesítettük, a 

nyomtatvány 2020. július 06.-án aláírásra került.  

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

273/2020.(VI.09.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának kiírásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából pályázati felhívást tesz közzé az 

önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon jelen határozat 1. és 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 

II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2020. július 20.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a pályázati felhívás közzétételről az intézkedés 2020. június 10. 

napján megtörtént.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

277/2020.(VI.09.) 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. 2020. évben, két alkalommal, nettó 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat 

biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben dolgozók 

részére, akik jogviszonyban állnak 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő: Folyamatos, illetve a 2020. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a döntésről az intézményvezetők értesítése 2020. június 16. napján 

megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

279/2020.(VI.09.) határozata a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról és alapító 

okiratának 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 tudomásul vette a Galéria ’13 

Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának egyik tagjának a 

lemondását, döntött új tag megválasztásáról és módosította az alapító okiratot.  

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros Törvényszéke a változásokat 2020. július 5. 

napján kelt végzésével bejegyezte. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

281/2020.(VI.09.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő 

megkötéséről szóló 30/2020.(I.21.) határozat, valamint a Soroksár Sport Club Kft.-vel 

kötött szponzorálási szerződés 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. az egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről szóló 

30/2020.(I.21.) határozat III. pontjában a „42.000.000,- Ft + áfa összegű” szövegrész 

helyébe a „34.000.000,- Ft + áfa összegű” szövegrész lép. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti a 

Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítást 

arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő módon eltérnek.  

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy a szerződésmódosítás aláírása határidőben megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

290/2020.(VI.09.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásáról szóló 246/2019. (V. 07.) 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 

I. a 246/2019. (V.07.) határozat IV. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„IV. műfűburkolat koncepció és kivitelei terveivel kapcsolatos költségek elszámolása 

érdekében módosítja a 2018. május 10. napján megkötött megállapodás 4. a) alpontjában 

szereplő elszámolási határidőt és az 5. pontban meghatározott időtartamot 2020. december 31. 

napjára” 

II. a döntést közli az érintettel, és a megállapodás módosítását aláírja 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
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A határozatra jelentem, hogy a megállapodás aláírása az Önkormányzat oldaláról határidőben 

megtörtént, a Közalapítvány odaláról várjuk a vonatkozó kuratóriumi döntést, és az aláírást, 

amelyet a Közalapítvány folyamatban lévő változásbejegyzési eljárása hátráltat. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

305/2020.(VI.16.) 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. Ralovich Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő 

munkát végző egészségügyi dolgozók részére, 2020. évi Semmelweis nap alkalmából 

történő egyszeri juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

céltartalék „egyéb tartalék” sora terhére bruttó 2 000 000  Ft, azaz kettőmillió forint 

egyösszegű támogatást állapít meg. 

II. gondoskodik a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási Szerződés 

aláírásáról azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg 

kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, valamint gondoskodik 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet ez irányban módosító 

rendelettervezet elkészítéséről és előterjesztéséről.  

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

Ralovich Zsoltot.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2020. június 30.,  

                a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a döntésről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

Főigazgatójának értesítése megtörtént, a támogatási szerződés 2020. június 16. napján 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2020. (VII. 14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról  

A Képviselő-testület – figyelemmel a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény rendelkezéseire – úgy dönt, hogy  

I.. Hantos-Jarábik Klára érvényes pályázatot benyújtó pályázóval munkaszerződéssel, 

munkaviszonyt létesít a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak 

ellátására az alábbi feltételekkel: 

- a munkaviszony időtartama: 5 év határozott idő, 2020. július 15. napjától 2025. július 14. 

napjáig,  

- a munkáltató által megállapított próbaidő: 3 hónap 

- a munkabér összege: bruttó 550.000 Ft/hó 

- a munkavégzés helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház, 1239 Budapest, Grassalkovich út 

122.  

II. felkéri a polgármestert az érintett személy értesítésére, és a szükséges munkaügyi 

dokumentumok elkészíttetésére.  



7 

 

Határidő: 2020. július 15.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
 

A határozatra jelentem, hogy Hantos-Jarábik Klára értesítése 2020. július 14. napján 

megtörtént, a munkaügyi dokumentumok elkészítése érdekében a Szervezési, Ügyviteli és 

Személyzeti Osztály megkeresése megtörtént. A munkaügyi dokumentumok a Szervezési, 

Ügyviteli és Személyzeti Osztály közreműködésével elkészültek, azok aláírása mindkét fél 

részéről megtörtént.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

311/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy a döntésről Pári Mónika értesítése 2020. július 16. napján 

megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

312/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. (név) pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a döntésről Lőrincz Tünde értesítése 2020. július 16. napján 

megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. (név) pályázatát elutasítja, mivel nevezett pályázata, a pályázati kiírásban előírt formai 

feltételeknek nem felelt meg továbbá az előírt szakmai feltételekkel a pályázó nem rendelkezik  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy a döntésről Jenei Sándor értesítése 2020. július 16. napján 

megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2020 (VII.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. megállapítja, hogy (név) pályázó pályázata megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, de 

élve diszkrecionális jogával másik – szintén minden pályázati feltételnek megfelelő pályázatot 

benyújtó – pályázót nevez ki a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetőjévé, ezért 

(Név) érvényes pályázatot benyújtó pályázó pályázatát elutasítja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a döntésről (Név) értesítése 2020. július 16. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

316/2020.(VII.14.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának 

elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Egresiné Beck Zsuzsannát, az I. sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett 

óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 

31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza; illetményét 

a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő 

jogcímek alapján és összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65§ (5) bekezdése alapján, 

17.500,- Ft, önkormányzati rendelet (költségvetési rendelet) alapján 40.000,- Ft.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület döntéséről, és 

gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

366/2020. (VIII.11.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda óvodavezetői pályázatának 

elbírálásáról szóló 316/2020. (VII.14.) határozatának módosítására  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. 316/2020. (VII.14.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriellát, az I.sz. Összevont Óvoda határozatlan időre kinevezett 

óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. 

napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával megbízza; illetményét a 

vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a munkáltatói döntésen alapuló kereset-kiegészítés a következő jogcímek alapján és 

összegek szerint kerül megállapításra: Nkt. 65.§-a alapján, 17.500.-Ft, Önkormányzati rendelet 

(költségvetési rendelet) alapján 40.000.-Ft.”  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásbejelentés Magyar Államkincstár 

részére történő megküldéséről.  

Határidő: 2020. augusztus 14.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatokra jelentem, hogy Egresiné Beck Zsuzsanna értesítése a döntésről és a munkaügyi 

dokumentumok elkészítése érdekében a Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

megkeresése 2020. július 15. napján megtörtént. A munkaügyi dokumentumok a Szervezési, 
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Ügyviteli és Személyzeti Osztály közreműködésével elkészültek, azok mindkét fél részéről 

aláírásra kerültek.  

A 316/2020. (VII.14.) határozatot – a nyertes pályázó nevének pontosítása érdekében - a 

Képviselő-testület 2020. augusztus 11. napján megtartott ülésén 366/2020. (VIII.11.) 

határozatával módosította, mely határozat alapján a változásbejelentés a Magyar 

Államkincstár felé augusztus 16. napján megtörtént, a bejegyzésről való értesítés 

Hivatalunkhoz visszaérkezett. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2020. (VII.14.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának 

visszahívásáról és új tag megválasztásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület 8/2020. (I.09). határozatának c) pontjával a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

nem képviselő tagjának megválasztott Kiss Zoltánt – két frakcióvéleményének 

figyelembevételével - visszahívja, helyébe a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő 

tagjává Thomann Gábort választja meg, ezáltal a 8/2020. (I.09.) határozatának c) pontja az 

alábbiak szerint módosul:  

[A Jogi és Ügyrendi Bizottság]   

c) külsős bizottsági tagjainak  

Dániel Andrást, 

Tamási Benjámint és 
Thomann Gábort megválasztja.”  

II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. függelékében a változás 

átvezetéséről.  

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  
 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. függelékében a változás átvezetése megtörtént.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2020. (VII.14.) határozata a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre (1238 Budapest, 

Táncsics Mihály u. 104.) vonatkozó, dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt 

háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Dr. Jakab Erzsébet egyéni vállalkozó felnőtt háziorvos (orvosi pecsétszáma: 30 983/2 

székhely: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt; adószám: 41666384-1-43), 

feladatellátási szerződésének módosítására vonatkozó kérelmének helyt ad, ennek alapján 

elfogadja a szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását.  

II. felkéri a Polgármestert jelen határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést 

módosító szerződés aláírásáról, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő módon eltérhet.  

Határidő: 2020. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a feladatellátási szerződést módosító szerződés aláírása 2020. 

július 31. napján mindkét fél részéről megtörtént. 

 



10 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

324/2020. (VII. 14.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem 

önkormányzati rendezvényekre történő igénybevételének szabályozásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati 

rendezvényekre történő igénybevételének szabályozásán nem kíván változtatni, és a 82/2020. 

(II. 11.) határozatával módosított 443/2018. (XI.20.) határozatát hatályában fenntartja azzal a 

kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat intézményeinek rendezvényei, illetőleg az 

Önkormányzat intézményeihez kötődő rendezvények – intézményvezető által felvállalt 

felelősséggel történő - megtartásának engedélyezésére lehetőséget biztosít. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester  

Határidő: azonnal  

 
A határozatra jelentem, hogy a határozat azonnali hatállyal módosításra került. 

 

 

 

 

NYÍLT ÜLÉSEN MEGHOZANDÓ DÖNTÉSEK 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2016. (V.10.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának 

térítésmentes átadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Soroksár Önkormányzatának a Budapest XXIII. Dobó utca (Grassalkovich út – Felső Duna 

sor közötti szakasz) meglévő szilárd burkolatú út felújítása kapcsán saját beruházása 

eredményeként létrejött D100-150 vízközművet térítésmentesen, bruttó 2 994 512 Ft (azaz két 

millió kilencszázkilencvennégyezer-ötszáztizenkettő forint) nyilvántartási értéken, a Budapest 

Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. 

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

II. megköti a Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, illetve beruházása eredményeként létrejövő D110 víznyomócső vízközmű 

tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.  

III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására, illetve a szükséges 

nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2016. július 30.   

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2016. (V.10.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának 

térítésmentes átadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Soroksár Önkormányzatának a Budapest XXIII. Kis-Duna utca – Felső Duna sor – Meder 

utca közötti lépcső alatti, D80 ac vízvezeték kiváltására szolgáló D110 KPE nyomott 

vízközművet térítésmentesen, bruttó 2 874.130 Ft (azaz kétmillió nyolcszázhetvennégyezer 

százharminc forint) nyilvántartási értéken, Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába 

adja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
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bekezdésének, illetve a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és 5.§ 

(5) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdésének megfelelően.  

II. megköti a Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, illetve beruházása eredményeként létrejövő D110 víznyomócső vízközmű 

tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.  

III. felhatalmazza Geiger Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására, illetve  

a szükséges nyilatkozatok megtételére.   

Határidő: 2016. július 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

A határozatokra jelentem, hogy az  ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzatnak az – általános 

forgalmi adó nélküli – aktivált víziközművet értékcsökkenés levonásával számított nettó 

nyilvántartási értéken kell átadni, ezért javasoljuk a nyilvántartási érték számszerűsítése helyett 

azt fenti határozatokban „térítésmentesen, a nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a 

nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett –” körülírással meghatározni. 

 

 

1. és 2. Határozati javaslat  

(elfogadásuk az SZMSZ 50. § k) pontja alapján minősített többséget 

igényel) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(IX.15.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának 

térítésmentes átadásáról szóló 230/2016. (V.10.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 230/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a 

„térítésmentesen, bruttó 2 994 512 Ft (azaz két millió kilencszázkilencvennégyezer-

ötszáztizenkettő forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész helyébe a „térítésmentesen, a 

nyilvántartási értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös 

elfogadása mellett –” szövegrész lép, továbbá felkéri a Polgármestert a térítésmentes átadásra 

vonatkozó megállapodás aláírására. 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(IX.15.) határozata a Soroksár területén létrejövő víziközmű tulajdonjogának 

térítésmentes átadásáról szóló 231/2016. (V.10.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 231/2016. (V.10.) határozat I. pontjában a 

„térítésmentesen, bruttó 2 874.130 Ft (azaz kétmillió nyolcszázhetvennégyezer százharminc 

forint) nyilvántartási értéken,” szövegrész helyébe a „térítésmentesen, a nyilvántartási 

értékkel egyező értéken – azaz a nyilvántartási érték rögzítése és kölcsönös elfogadása mellett 

–” szövegrész lép, továbbá felkéri a Polgármestert a térítésmentes átadásra vonatkozó 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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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. 
 

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

határidejének meghosszabbítása lenne szükséges 2021. június 30-ig.  

 

3. Határozati javaslat 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020.(IX.15.) határozata a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló 30/2019.(I.22.) 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. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

288/2020.(VI.09.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és 

186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések 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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tudomásul veszi a 

186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi 

számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 

a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben nevesített Bérlő, azaz a 

VODAFONE Magyarország Zrt. helyébe annak jogutódja: egy a VODAFONE csoportba 

tartozó új cég fog belépni. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 

186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi 

számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 

a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben mindenkori Bérlői 
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pozícióban lévő fél a bérleményt, a VODAFONE Csoport bármely tagjának, így különösen 

a VODAFONE Magyarország Zrt.-nek további bérleti díj vagy egyéb szolgáltatási díj 

érvényesítése nélkül használatba adja.  

III. a jelen határozat 1-2. számú mellékletei szerinti szerződés módosításokat aláírja, azzal, 

hogy azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, valamint aláírja és 

kiadja a VODAFONE Magyarország részére a szerződésekkel kapcsolatban a jelen 

határozat 3. és 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő:2020. július 31. 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződések megküldésre kerültek a Vodafone Magyarország 

Zrt. részére azzal, hogy a részükről történő aláírást követően juttassák azokat vissza az 

Önkormányzat részére aláírás céljából, azonban a szerződéseket még nem küldték vissza, 

fentiekre tekintettel a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása javasolt 2021. 

január 31-ig. 

 

4. Határozati javaslat 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020.(IX.15.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és 

186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról szóló 

288/2020.(VI.09.) határozat módosításáról   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 288/2020.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét 

2021. január 31. napjára meghosszabbítja. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

338/2020. (VII.14.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési 

szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat melléklete 

szerint megkötendő vagyonkezelési szerződés szerinti tartalommal tulajdonosi hozzájárulását 

adja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye mint beruházó részére a 185613/1 helyrajzi 

számú ingatlanon az 5. számú mellékletet képező építési engedélyezési tervdokumentáció 

szerinti mozgást segítő rámpa és akadálymentes mosdó megépítéséhez, a létesítmény 

működéséhez szükséges elektromos vezeték közterületen történő átvezetéséhez, a vízvezetés 

közterületen történő kiépítéséhez, a szennyvízcsatorna közterületen történő rákötéséhez és a 

csapadékvíz közterületen történő rákötéséhez, és a beruházással érintett ingatlanrész 

tekintetében megköti a jelen határozat melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést. A másik 

fél a szerződésben a Soroksári Római Katolikus Egyház és/vagy az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye lehet.  

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti 

vagyonkezelési szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: 2020. július 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  
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A határozatra jelentem, hogy a szerződés még nem kerülhetett aláírásra, mert az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye jelezte, hogy magasabb szintű jóváhagyás is szükséges az egyház 

részéről, mellyel kapcsolatban még nem kaptak visszajelzést, ezért a határozat végrehajtási 

határidejének meghosszabbítása javasolt 2021. január 31-ig. 

 

5. Határozati javaslat 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2020.(IX.15.) határozata a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési 

szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában hozott 

338/2020. (VII.14.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 338/2020.(VII.14.) határozat végrehajtási határidejét 

2021. január 31. napjára meghosszabbítja. 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉSEN MEGHOZANDÓ DÖNTÉSEK 
 

Polgármesteri határozat, melynek közzétételére a zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

260/2020.(V.12.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának 

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. tudomásul veszi, hogy a 161/2020. (III.10.) határozatával a Soroksár Sportjáért 

Közalapítvány kuratóriumi tagjává választott Korpás Bence (anyja neve, lakóhely: 2040 

Diósd) a tisztségelfogadó nyilatkozatot nem kívánja megtenni. 

II. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja az alábbi 

természetes személyt a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig terjedő 

határozott időre: 

Szász Csaba 1239 Budapest, (lakcím) 

III. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány alapító okirat szerinti felügyelőbizottsági elnöki 

tisztségére a felügyelőbizottság tagjai közül a 2020. május 12. napjától 2025. március 15. 

napjáig tartó határozott időre Herling Erik 1239 Budapest (lakcím) szám alatti lakost jelöli 

ki. 

IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának c/ alpontját és 11. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

7.„c/ A kuratórium tagjai:  2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó 

   határozott időre: 

Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest, lakcím 

Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest, lakcím 

Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest, lakcím 

szám alatti lakosok.  
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2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó 

határozott időre: 

Szász Csaba (anyja neve) 1239 Budapest, lakcím 

szám alatti lakos. 

 

Az alapítóval jogviszonyban áll:  Tüskés Józsefné  

         Vérten László 

Az alapítóval nem áll jogviszonyban:  Szász Csaba 

                Piller Szabina 

                Selyem Zoltán” 

„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. 

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 

éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával 

jön létre.  

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:  

- a megbízatás időtartamának lejártával, 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával,  

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,   

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon.  

A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 

megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója 

visszahívhatja. 

A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal 

lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 

az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

 

a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság 

elnöke 2020. május 12. napjától 2020. március 15. napjáig tartó határozott időre 

       Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest, lakcím 

  szám alatti lakos. 

 

b) A felügyelőbizottság tagjai: 2020. március 16. napjától 2020. március 15. 

napjáig tartó határozott időre 

 Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest, lakcím 

 Keller – Deák Kristóf (anyja neve) 2040 Budaőrs, lakcím 

 szám alatti lakosok.  

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2020. március 16. napjától 

2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól. 

 

Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is. 

 

A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium 

ülésein. 

A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. 
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A felügyelőbizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

   

A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve 

látja. 

 

A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi 

szükségessé, 

 

b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

 

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.” 

V. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a 

Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2020. június 11. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának 

módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) határozatban elírás történt, a felügyelőbizottság 

elnökének és tagjainak megbízatása végdátumánál 2025. március 15. helyett tévesen 2020. 

március 15. napja szerepel. Kérem a határozat kijavítását. 

 

6. Határozati javaslat 

(elfogadása zárt ülés keretében, az Mötv. 50. §-a alapján minősített 

szótöbbséget igényel) 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének   ……/2020. (IX.15.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 

kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító 

okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere által a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági 
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elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról szóló 260/2020.(V.12.) 

határozatának IV. pontja helyébe – dátumelírás kijavítása okán - az alábbi rendelkezés lép: 

„IV. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata 7. pontjának c/ alpontját és 11. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

7.„c/ A kuratórium tagjai:           2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig 

tartó határozott időre: 

Vérten László (anyja neve) – 1237 Budapest, lakcím 

Piller Szabina (anyja neve) – 1237 Budapest, lakcím 

Selyem Zoltán (anyja neve) – 1239 Budapest, lakcím 

szám alatti lakosok.          

2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó 

határozott időre: 

       Szász Csaba (anyja neve) 1239 Budapest, lakcím 

szám alatti lakos. 

 

Az alapítóval jogviszonyban áll:                       Tüskés Józsefné           

                                                                            Vérten László 

Az alapítóval nem áll jogviszonyban:                Szász Csaba 

                                                                            Piller Szabina 

                                                                            Selyem Zoltán” 

„11. A közalapítványnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. 

A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki határozott időre, de legfeljebb 5 

éves időtartamra. A megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával 

jön létre.  

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:  

- a megbízatás időtartamának lejártával, 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- a tag halálával, 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával,  

- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,   

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

9.§ (2) és 10.§ (3) bekezdése alapján és egyéb jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon.  

A felügyelőbizottság tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 

megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója 

visszahívhatja. 

A tag a megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül az alapítóhoz címzett nyilatkozattal 

lemondhat. Amennyiben a közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a 

lemondás az új tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

a) A felügyelőbizottság tagja 2020. március 16. napjától, majd a felügyelőbizottság 

elnöke 2020. május 12. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre 

       Herling Erik (anyja neve) 1239 Budapest, lakcím 

                        szám alatti lakos. 

 

b) A felügyelőbizottság tagjai:             2020. március 16. napjától 2025. március 15. 

napjáig tartó határozott időre 

       Nagyistókné Ekler Éva (anyja neve) 1237 Budapest, lakcím 

       Keller – Deák Kristóf (anyja neve) 2040 Budaőrs, lakcím 
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                        szám alatti lakosok.     

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása megválasztásuk napjától a 

2025. március 15. napjáig tartó határozott időre szól. 

 

Az alapító elé terjesztett éves beszámolót meg kell küldeni a felügyelőbizottságnak is. 

 

A felügyelőbizottság tagjai és elnöke tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium 

ülésein. 

A felügyelőbizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. 

 

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe 

és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

                         

A felügyelőbizottság célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve 

látja. 

 

A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi 

szükségessé, 

 

b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 

harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

 

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.” 

 

 

Polgármesteri határozatok, melynek közzétételére a zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 193/2020. 

(IV.14.) határozata Kutika Józsefné részére helyi támogatás megállapításáról (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. Kutika Józsefné (1237 Budapest sz. alatti lakos, tartózkodási helye: 1239 Budapest, .) 

részére – a benyújtott kérelemre – a Budapest XXIII., sz. (182703/2 hrsz.) alatti családi ház 

felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés d) pontja 

alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.  

II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.  
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A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti, csatolja 

az Erste Bank Hungary Nyrt. mögöttes ranghelyen történő hozzájáruló nyilatkozatát – 

gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a 

helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2020. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 215/2020. 

(IV.14.) határozata Soltész Györgyné részére helyi támogatás megállapításáról (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. Soltész Györgyné (1237 Budapest, alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a 

Budapest XXIII. sz. (182864 hrsz.) alatti családi ház korszerűsítéséhez Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi támogatásról szóló 

28/2017. (X. 20.) rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi támogatást 

állapít meg.  

II. a Polgármester tájékoztatja az érintettet a Képviselő-testület döntéséről.  

A Polgármester a támogatásban részesült személlyel a kölcsönszerződést megköti – 

amennyiben az érintett a helyi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 6.§ (8) bekezdése 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizeti – 

gondoskodik a pénzösszeg átutalásáról. Ha az érintett 2020. június 30-ig nem veszi igénybe a 

helyi támogatást és nem írja alá a szerződést, elveszíti jogosultságát.  

Határidő: 2020. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének helyi támogatásról szóló 28/2017 (X.20.) rendelet 6. § (6) bekezdése 

szerint a szerződéskötés feltétele, hogy a támogatásra jogosult  

a) az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos költséget, a bejegyzéséért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjat a házipénztárba befizesse, 

b) az értesítést követően a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot benyújtsa, 

c) a szükséges adatokat, nyilatkozatokat, hozzájárulásokat benyújtsa, kiskorú vagy 

cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló esetén a gyámhivatal jogerős határozatát 

csatolja.  

A Kutika Józsefné által megjelölt, felújítandó családi házas ingatlan tulajdoni lapján 

gondnokság alá helyezési eljárás bejegyzés szerepel, ezért a szerződéskötés és a jelzálogjog, 

valamint annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzés feltétele a BFKH 

Gyámügyi Osztályának hozzájáruló nyilatkozata. Sajnálatos módon a BFKH Gyámügyi 

Osztálya a hozzájáruló nyilatkozat kiadását megtagadta. 

Soltész Györgyné a helyi támogatás megítélésére vonatkozó kérelmét írásban visszavonta, 

mivel egészségügyi és gazdasági helyzete jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a támogatást 

elfogadja és a tervezett felújítási munkálatokat elvégeztesse.  

Fentiek figyelembe-vételével az érintett személyek esetében sem a szerződéskötésre, sem a 

támogatási összeg kiutalására nem került sor. Javaslom, hogy a Képviselő-testület fenti 

határozatokat helyezze hatályon kívül és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.  

 

7. Határozati javaslat 

(elfogadása zárt ülés keretében, egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. 

(IX.15.) határozata a 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) helyi támogatás megítéléséről 

szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon 

kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, 

helyi támogatás megítéléséről szóló 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) számú 

határozatait.  

Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: 2020. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

 

 

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

javaslatok elfogadása az egyes határozati javaslatok előtt feltűntetett szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2020. szeptember 1.  

 

 

 

 

 

Bese Ferenc       Scherer Kinga   

           polgármester               testületi ügyintéző  

            előterjesztő                                                           az előterjesztés készítője 


