
A 2021. szeptember 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 415/2021.(IX.27.) határozata a 2021. szeptember 27-ei 

rendkívüli Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok 

módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 27-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésén a 

Meghívóban 3. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat saját 

halottjává történő nyilvánításra” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 416/2021.(IX.27.) határozata a 2021. szeptember 27-ei képviselő-

rendkívüli testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. szeptember 27-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés módosított napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja 

1.) Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd 

burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására 

(Eperföld utca) 

2.) Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány 2021. évi 

támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 417/2021.(IX.27.) határozata a fővárosi kerületi belterületi 

szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 

egyedi támogatási kérelem benyújtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási 

határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak 

szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési 

támogatásra kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé a 

Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca 195271/157 hrsz (szakaszhatárok: Szent 

László utca – Dinnyehegyi út) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése 

projekt megvalósítása érdekében. 

II. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges 

önrészt, azaz bruttó 76.790.000,-Ft-ot Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2021. évi 

támogatási kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- 

és nevében teljeskörűen eljárjon, ideértve a támogatásról szóló megállapodások 

megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot 



2 
 

terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat 

érdekeinek sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

IV. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelemhez 

szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási kérelem 

benyújtásáról 

Határidő: 2021. szeptember 30. 16.00 óra  

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

V. a Budapesti Útépítési Program 2021. évi támogatására hivatalon belüli 

projektszervezetet állít fel, az alábbiak szerint: 

A Projektszervezet tagjai: 

projektvezető: Kisné Stark Viola 

osztályvezető  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

pénzügyi vezető: Polonkai Zoltánné 

osztályvezető  

Pénzügyi Osztály 

projekt koordinátor: Kutai Rebeka Debóra 

mélyépítő  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

pénzügyi munkatárs:  Iván-Mikulás Edina  

gazdasági ügyintéző  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály  

pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola 

osztályvezető  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

Kutai Rebeka Debóra 

mélyépítő  

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály 

VI. felhatalmazza a polgármestert a Projektszervezet tagjai megbízóleveleinek 

aláírására. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 418/2021.(IX.27.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony 

Plébániáért Alapítvány 2021. évi támogatásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 

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

Pázmány Péter Cserkészcsapat nyári táborának támogatása 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

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

testületének 419/2021.(IX.27.) határozata a civil szervezetek 2021. évi 

támogatására biztosított költségvetési keretösszeg kiegészítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati 

rendelet „Céltartalék – egyéb tartalék” sora terhére további 500.000,- Ft-tal 

egészíti ki a civil szervezetek 2021. évi támogatására elkülönített költségvetési 

összeget. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 


