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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői elkészítették az elmúlt képviselő-

testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 

egyúttal javaslatot tettek egyes határozatok tartalmának illetőleg végrehajtási határidejének 

módosítására.  

 

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

CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítőjeként kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak 

alapján – az 1 - 2. számú határozati javasaltok szerint szíveskedjék a szükséges döntéseket 

meghozni. 

 

Jelentések 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

366/2018. (X.09.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent 

László utcában található ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 195325/21 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található 

10.327 m2 alapterületű „kivett” művelési ágú ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányadára 

vonatkozóan vételi ajánlatot tesz – ingatlanforgalmi értékbecslés alapján – legfeljebb 

67.000.000,- Ft., azaz hatvanhétmillió forint összegig. 

II. amennyiben az ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányada harmadik fél számára kerül 

értékesítésre élni kíván törvényes elővásárlási jogával 67.000.000,- Ft. azaz hatvanhétmillió 

forint összegig. A fenti összeget meghaladó értékesítés esetén a Képviselő-testület külön 

határozattal dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról. 
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III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, valamint a II. pontban foglalt esetben 

az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtételére, vagy új előterjesztés 

benyújtására 

Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2018. december 31. 

a II. pont vonatkozásában: 2019. május 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

293/2019. (VII.02.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. 

Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló 366/2018.(X.09.) határozat 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a 366/2018. (X.09.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjáig 

meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2020. (I.21.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent 

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

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 293/2019. (VII.02.) határozattal módosított 366/2018.(X.09.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

566/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest 

XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2019. 

(VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) 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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan 

megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 293/2019. (VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) 

határozat I. és II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 195325/21 hrsz.-ú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található 10.327 m2 alapterületű 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányadára 

vonatkozóan vételi ajánlatot tesz nettó 81.325.125,- Ft azaz nyolcvanegymillió-

háromszázhuszonötezer-egyszázhuszonöt forint + 27 % ÁFA, tehát bruttó 103.282.909,-Ft azaz 

egyszázhárommillió-kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázkilenc forint vételáron. 

II. amennyiben az ingatlan ¾-ed tulajdoni hányadát a tulajdonos Budapest Főváros 

Önkormányzata harmadik fél számára kívánná értékesíteni, úgy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata élni kíván törvényes elővásárlási jogával nettó 82.000.000,- 

Ft azaz nyolcvankettőmillió forint + 27 % ÁFA, tehát bruttó 104.140.000,-Ft azaz 

egyszáznégymillió-egyszáznegyvenezer forint összegig. A fenti összeget meghaladó értéken 

történő értékesítés esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt az elővásárlási jog 

gyakorlásáról.” 

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

195325/21 hrsz.-ú természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan 
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megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 293/2019. (VII.02.) és 49/2020. (I.21.) határozataival módosított 366/2018. (X.09.) 

határozata I. pontjának végrehajtási határidejét 2021. február 28. napjára, II. pontjának 

végrehajtási határidejét az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételre való felhívás 

kézhez vételét követő 30. napra módosítja. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a vételi ajánlat 2021. január 05. napján postai úton 

megküldésre került A főváros azóta jelezte, hogy csak versenyeztetés keretében értékesítheti a 

tulajdonrészét, így pályázatot fog arra kiírni. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

238/2020.(V.12.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185496 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-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185496 helyrajzi számú, 276 m2 területű, „kivett beépítetlen 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 

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: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. 

(I.19.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185496 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról szóló 238/2020. (V.12.) 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 26/2017. (IX.22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő 185496 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról szóló 

238/2020.(V.12.) határozata végrehajtási határidejét 2021. február 28. napjára módosítja.  

 

A határozatokra jelentem, hogy a kisajátítási kérelem – előzetes szakértői vélemény 

elkészíttetését követően - 2021. január 13. napján megküldésre került Budapest Főváros 

Kormányhivatalának. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 239/2020. 

(V. 12.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 
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mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185498 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-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185498 helyrajzi számú, 507 m2 területű, „kivett beépítetlen 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 

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: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 33/2021. 

(I.19.) határozata a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 

185498 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról szóló 239/2020. (V.12.) 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 26/2017. (IX.22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási 

tervlapon közterületként szereplő 185498 helyrajzi számú ingatlan kisajátításról szóló 

239/2020. (V.12.) határozata végrehajtási határidejét 2021. február 28. napjára módosítja.  

 
A határozatokra jelentem, hogy a kisajátítási kérelem – előzetes szakértői vélemény 

elkészíttetését követően - 2021. január 13. napján megküldésre került Budapest Főváros 

Kormányhivatalának. 

 

 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2020. (VII.14.) határozata a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a soroksári fiatalok közéletbe való bevonásának elősegítésére, többek közt programok, 

rendezvények szervezése, lebonyolítása, továbbá annak érdekében, hogy az önkormányzat 

tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok érdekei, ifjúsági fórumot hoz 

létre Soroksári Fiatalok Fóruma (a továbbiakban: SFF) elnevezéssel, 

II. az SFF 2020. évi működéséhez 3.000.000 forint összegű  támogatást biztosít, amely összeget 

az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének ifjúsági koncepcióval kapcsolatos 

feladatokra tervezett költségvetési sorból biztosítja, azzal, hogy a SSF tagjai az SFF 

működésével kapcsolatban és annak érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben 

felmerülő költségeikért legfeljebb 25.000 forint/fő/hó összegű költségtérítésben 

részesülhetnek, 

III. az SFF elnöke a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig írásbeli beszámolót nyújt 

be a Képviselő-testület részére a támogatás felhasználásáról és működéséről, 
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IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, valamint a mindenkori ifjúsági 

tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján kerülnek kiválasztásra, a 

mellékelt pályázati kiírás alapján, 

V. felhatalmazza az ifjúsági tanácsnokot, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon, 

illetve népszerűsítse azt, 

VI. a benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020. 

évi szeptember havi munkaterv szerinti ülésén dönt, 

VII. az SFF Szervezeti és Működési Szabályzatát és munkatervét – a jelen határozat által 

megállapított keretek között – maga határozza meg.  

Határidő:  II. pont esetében 2020. szeptember 30.  

III. pont vonatkozásában: 2021. január 31.  

                       V. pont esetében: 2020. augusztus 15.  

                       VI. pont vonatkozásában: 2020. szeptember 8.  

VII. pont esetében: 2020. szeptember 30.  

Felelős: II. pont esetében: Bese Ferenc Polgármester, a III., V., VII pont esetében: Sebők Máté 

Zoltán; VI. pont vonatkozásában: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 41/2021. (I. 

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

testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) 

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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári 

Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozatot a következő VIII. és IX. 

ponttal, valamint melléklettel egészíti ki: 

„VIII. a II. pontban meghatározott költségtérítés az életvitelszerűen használt és lakcímként a 

Soroksári Fiatalok Fóruma tagjának lakcímkártyáján bejegyzett ingatlanon való felhasználással 

kapcsolatban, a tag, vagy vele egy háztartásban elő hozzátartozó nevére kiállított számla alapján 

illeti meg a tagot. 

IX. a tagok a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kötelesek nyilatkozni a velük 

egy háztartásban elő hozzátartozókról, akik nevére kiállított számlák alapján megilleti a tagokat 

a költségtérítés.” 

II. felkéri a Soroksári Fiatalok Fóruma elnökét, hogy a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjai 

által elszámolható, a tag nevétől eltérő néven szereplő számlák elfogadásáról szóló aláírt 

nyilatkozatot a tagoktól kérje be. 

Felelős: SFF elnöke 

Határidő: 2021. február 28. 

„1. számú melléklet a 331/2020. (VII.14.) határozathoz 

 
Nyilatkozat a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjai által elszámolható, a tag nevétől 

eltérő néven szereplő számlák elfogadásáról  
 

Alulírott …………………………………………………………………….. büntetőjogi 

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a velem egyháztartásban élő, hozzátartozóm 

…………………………………………………………………………………………… 

nevére kiállított mobiltelefon számlán a …………………………………………………. 

számhoz tartozó egyenleg az én feladatellátásomhoz szükséges mobiltelefon számla összegét 

tartalmazza. 

 

Kijelentem, hogy a velem egyháztartásban élő, hozzátartozóm 
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…………………………………………………………………………………………… 

nevére kiállított internet számlán lévő egyenleg az én feladatellátásomhoz szükséges összeget 

tartalmazza. 

 

Fentieknek megfelelően kérem, hogy ………………………………………………………… 

nevére kiállított mobiltelefon és/vagy internetszámlát a Képviselő-testület … határozata alapján 

szíveskedjenek elfogadni.” 

 

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

Polgármesterének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozata 

módosításáról szóló 41/2021. (I. 19.) határozatának II. számú pontja végrehajtásra került, az 

érintettek a nyilatkozatokat kitöltve visszaküldték. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2020. (IX.29.) határozata kötelezettség vállalásáról az Egészséges Budapest Program 

keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás kiegészítésére  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. kötelezettséget vállal az Egészséges Budapest Program keretében az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által támogatói okiratban orvosi eszközök beszerzéséhez biztosított 

122.000.000.- Ft összegű támogatás kiegészítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére, 20 000 000 Ft-ot, azaz húszmillió forint 

összegben.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben 

való szerepeltetésére.  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

442/2020. (X.13.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2020. évi 

beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe a 

tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2021. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a költségvetés összeállításánál figyelembevételre került a tervezett 

kerületi fejlesztések időbeli ütemezése. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 458/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése) 
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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. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet igénybevételével 

kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.500.000, -Ft + ÁFA erejéig, 

a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére. 

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy Régió Consulting Kft.-vel 2021.01.22. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 459/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(földmérési munkák) 

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 földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek 

érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára 

a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy Geo-Ideal Bt-ével 2021.01.22.napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 460/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi 

tevékenység ellátása: a XXIII. kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő 

kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében)  

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. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások 

érdekében jogi tevékenység ellátására, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 

6.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy Dr. László Jenő ügyvédi irodával 2020. 12. 07. napján a szerződés 

megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 461/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(árverési hirdetések)  

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. árverési hirdetések kezelésére, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 500.000, 

-Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy az Ingatlan.com-mal 2021. 02. 03. napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 462/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős parkhoz 

kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezése és ellátása)  

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 Polgármesteri Hivatal XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti telephelyéhez, a 

Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok 

megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000, -

Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 542/2020. 

(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármestere 462/2020 (XI.10.) határozatának 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 Polgármestere 462/2020. (XI. 10.) határozatának I. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház XXIII. kerület Molnár utca 116-118. szám alatti 

telephelyéhez, a Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy-és vagyonvédelmi 

feladatok megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 

17.980.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.” 

 
A határozatokra jelentem, hogy a szerződés megkötéséről az intézmény vezetője gondoskodott. 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 463/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére)  
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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. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő 

szerződés díjára kötelezettséget vállal 30.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés 

terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  
 

A határozatra jelentem, hogy a VMC Consulting Kft.-vel 2020. 12. 09. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 464/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére)  

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 Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő 

szerződés díjára kötelezettséget vállal 3.300.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés 

terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a VMC Consulting Kft.-vel 2020. 12. 15. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 465/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása)  

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 vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -

Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a BOGARDI-BAU Kft-vel 2021. 01. 27. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 466/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)  
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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 Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés 

érdekében kötelezettséget vállal 8.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára 

a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Rent a Copy Kft.-vel 2021. 01. 27. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 467/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(esetileg felmerülő mérnöki feladatok ellátása)  

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 esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja 

megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 

megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a ME-GOLD 2002 Kft.-vel 2021. 01. 29. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 468/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása)  

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 földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására megkötendő 

vállalkozási keretszerződés díjára kötelezettséget vállal 6.000.000, -Ft + ÁFA erejéig a 2021. 

évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a GLOBAL ÉPÍTŐ Kft.-vel 2020.12.17. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 469/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása)  
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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. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra megkötendő vállalkozási szerződés 

díjára kötelezettséget vállal 7.000.000, -Ft + ÁFA erejéig a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a PARK-KOMPLEX Kft.-vel 2020. 12. 17. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 470/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(gyorsszolgálati munkák ellátása)  

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 gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés 

díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a PARK-KOMPLEX Kft.-vel 2020. 12. 17. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 471/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(polgármesteri hivatal gyorsszolgálati munkák ellátása)  

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 polgármesteri hivatali gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével 

kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 

megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Demanding Building Kft.-vel 2020. 12. 17. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 472/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatal épületeinek takarítása)  
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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 hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő 

vállalkozási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a MOLMA Kft.-vel 2020. 12. 18. napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 473/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(tisztitó- és tisztálkodószerek)  

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 hivatal épületeibe a tisztító- és tisztálkodószerek biztosítását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft 

+ ÁFA erejéig, a megkötendő adásvétellel vegyes szállítási szerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a MOLMA Kft.-vel 2020. 12. 18. mapján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 474/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(fertőtlenítő gyorsszolgálat)  

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. fertőtlenítési gyorsszolgálati feladatok ellátását kívánja megvalósítani. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szolgáltatási szerződés díjára 

a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a Top Full Clean Kft.-vel 2020. 12. 18. napján a szerződés 

megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 475/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)  

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 illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és ártalmatlanítását 

külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 

8.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy az FKF Zrt.- vel az Önkormányzat határozatlan idejű szerződéssel 

rendelkezik. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 476/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása)  

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 oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével 

kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.000.000.-Ft + 18% ÁFA, 

mindösszesen 4.720.000.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 22/2021. 

(I.19.) számú határozata  a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása) szóló 476/2020. (XI.10.) 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 476/2020.(XI.10.) 

határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja  

„I. Az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével 

kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.406.780,- Ft + 18 % ÁFA, 

mindösszesen 5.200.000,- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.” 

 

A határozatokra jelentem, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021.(II.17.) önkormányzati rendeletben az intézményi céltartalékban a fenti összeg 

betervezésre került. 2021. évre a szállítási szerződést a vállalkozóval megkötöttük.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 477/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(ételhulladék ártalmatlanítás)  
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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. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék 

ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja 

megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 7.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a 

megkötendő szállítási szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Biotrans Kft.-vel 2020. 12. 17. napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 478/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Térfigyelő rendszer karbantartása)  

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 térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés 

díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a HT Trade Kft.-vel 2020. 12. 17. napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 479/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (roncs 

és üzemképtelen gépjárművek elszállítása)  

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. Önkormányzat közterületein fellelt roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítását, 

nyilvántartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 1.500.000, - Ft+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy Szira Károly egyéni vállalkozóval 2021. 01. 06. napján a 

szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 480/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók részére)  

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 rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére 

megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 480.000.-Ft + ÁFA erejéig a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Magyar Közelharc-Kézitusa Szövetséggel 2021. 01. 13. napján 

a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 481/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása)  

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 Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására a megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 26.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Pauker Holding Kft.-vel 2021. 01. 27. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 482/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása)  

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 rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft 

+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy Varga Ilona egyéni vállalkozóval 2020. 21. 16. napján a szerződés 

megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 483/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, 

valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása)  

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 rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezésére, ellátására, 

valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására a megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 17.980.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Pro-Terminal Global Hungaria Kft.-vel 2020. 12. 11. napján a 

szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 484/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. szám főportáján őrzés-védelmi, személy- és 

vagyonvédelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás 

felügyeletének folyamatos biztosítása)  

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. Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. szám alatti főportáján őrzés-védelmi, személy- 

és vagyonvédelmi feladatainak megszervezésére, ellátására, valamint a szolgálatatás 

felügyeletének folyamatos biztosítására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 

21.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

A határozatra jelentem, hogy a Pro-Terminal Global Hungaria Kft.-vel 2020. 11. 16. napján a 

szerződés meghosszabbításra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 485/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja) 

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 hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 12.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 39/2021. 

(I.19.) számú határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 
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(a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja) szóló 485/2020. 

(XI.10.) 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 485/2020.(XI.10.) 

határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 5.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.  

 

A határozatokra jelentem, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 486/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja)  

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 hivatal épületeinek internet szolgáltatására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget 

vállal 2.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére. 

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 38/2021. 

(I.19.) számú határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(a hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja) szóló 486/2020. (XI.10.) 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 486/2020.(XI.10.) 

határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget 

vállal 3.500.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi költségvetés terhére.” 

 

A határozatokra jelentem, hogy Magyar Telekom Nyrt-vel a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 487/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)  

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 Polgármesteri Hivatalban működtetett szoftverek karbantartására és működtetésére 

megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 26.000.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződések meghosszabbításra kerültek.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 488/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az 

önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok 

ellátására)  

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 önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok 

ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 1.920.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 

2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a Triserion Group kft.-vel 2020. 12. 16. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 489/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok 

ellátására)  

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 Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok 

ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 960.000.-Ft + ÁFA erejéig, a 

2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a Triserion Group Kft.-vel 2020. 12. 16. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 490/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)  

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 intézményei riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső 

szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 

1.200.000, -Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
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A határozatra jelentem, hogy az Optimal See Plus Kft.-vel 2020. 12. 07. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 491/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása)  

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 Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 500.000, -Ft + 

ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy az Optimal See Plus Kft.-vel 2020. 12. 07. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 492/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(energetikai monitoring)  

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. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 

3.500.000, -Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy az OLC System Kft.-vel 20. 12. 17. napján a szerződés megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 493/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatali tűzoltó készülék)  

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 Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási 

feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 500.000, - Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
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A határozatra jelentem, hogy a SZEIBERT BÁZIS Tűzvédelmi, Munkavédelmi Kft.-vel 2020. 12. 

17. napján a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 494/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(önkormányzati tűzoltó készülék) 

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 épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási 

feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 1.990.000, - Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi 

költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a SZEIBERT BÁZIS Tűzvédelmi, Munkavédelmi Kft.-vel 2020. 12. 

17. napján a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 495/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(SZGYI jogi tanácsadás)  

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. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a jogi tanácsadási lehetőséget továbbiakban 

is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 1.152.000, -Ft + ÁFA erejéig, a 

megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötéséről az intézmény vezetője gondoskodott. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 496/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(SZGYI ebéd házhozszállítás)  

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. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét a 

továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 4.200.000, -Ft + 

ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
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A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötéséről az intézmény vezetője gondoskodott. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 497/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban)  

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. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi feladatok 

ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget 

vállal 900.000, -Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig a megkötendő szerződés díjára a 

2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötéséről az intézmény vezetője gondoskodott. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 498/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok)  

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. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi 

feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 900.000, -Ft (nem ÁFA köteles tevékenység) erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötéséről az intézmény vezetője gondoskodott. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 499/2020. 

(XI.10.) határozata a 2021. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(kártevőmentesítésre)  

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 kártevőmentesítés elvégzését külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében a megkötendő szerződés díjára 4.000.000.- Ft + ÁFA erejéig kötelezettséget 

vállal a 2021. évi költségvetés terhére.  

II. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
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A határozatra jelentem, hogy a Bolyky-Épker Kft.-vel 2020. 12. 16. napján a szerződés 

megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 503/2020. 

(XI.10.) határozata az óvodapedagógusok illetménykiegészítéséről 

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 óvodákban jelenleg és a jövőben dolgozó óvodapedagógusok és gyakornokok számára 

„munkáltatói döntésen alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi bruttó 50.000.-Ft/fő 

összeget biztosít 2020. december 01. napjától a jelen döntésének módosításáig, vagy azzal 

ellentétes tartalmú döntés meghozataláig tartó időszakra,  

II. kötelezettséget vállal az óvodapedagógusok és gyakornokok számára „munkáltatói döntésen 

alapuló, egyéb illetménykiegészítés” jogcímen havi bruttó 50.000.-Ft/fő összegre Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére,  

III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.  

Határidő: I. pont vonatkozásában 2021. január 31., II. és III. pont vonatkozásában a 2021. év 

költségvetési rendelet elfogadása.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy 2021. február 16. napján a 2021. évi költségvetés elfogdásra 

került. Minden érintett intézmény saját költségvetésébe betervezésre került a bruttó 50.000 Ft. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 517/2020. 

(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú 

Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat 2021. évi pályázati fordulóból történő 

kizárásáról 

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. Csige Aranka BURSA-2021-A-16980 pályázati azonosítószámú hallgatót a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati 

fordulójából kizárja, mivel pályázatát határidőn túl nyújtotta be és pályázata az Eper-Bursa 

rendszerben „Érvénytelen” státuszba került. 

II. gondoskodik az Eper-Bursa rendszerben a pályázat bírálatból történő kizárásáról, a kizárás 

okának rögzítéséről, a pályázó értesítéséről, valamint a döntési lista Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő:  2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

   2020. december 8. a pályázók értesítésére 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

518/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Kapolcsi-Szabó Levente BURSA-2021-A-1985 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

519/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Kapolcsi-Szabó Bence Ágoston BURSA-2021-A-1991 pályázati azonosítószámú hallgatót 

a család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó 

támogatásban részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

520/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Szekeres András Béla BURSA-2021-A-2063 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

521/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Nagy Imre Richárd BURSA-2021-A-2616 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  
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2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

522/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Hermann Blanka Dominique BURSA-2021-A-4535 pályázati azonosítószámú hallgatót a 

család szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

523/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Kapi Zsuzsanna BURSA-2021-A-7689 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  
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II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

524/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Balogh Dominika BURSA-2021-A-9633 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

525/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 
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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. Zörgő Eszter BURSA-2021-A-11698 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális 

helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

526/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Lővey Levente BURSA-2021-A-13132 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális 

helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

527/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Pénzes Viktória BURSA-2021-A-13630 pályázati azonosítószámú hallgatót a család 

szociális helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban 

részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

528/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Heé Ágnes BURSA-2021-A-15306 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális 

helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

529/2020.(XI.24.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” 

típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

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. Morvay Flóra BURSA-2021-A-15890 pályázati azonosítószámú hallgatót a család szociális 

helyzetére való tekintettel 2021. évben 10 hónapon át 7.500 Ft/hó támogatásban részesíti.  

II. gondoskodik a támogatás finanszírozásához szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében történő biztosításáról, egyben a meghozott döntések Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, valamint a döntési listák Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 4. a bírálat rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

2020. december 7. a döntési listák Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 

történő megküldésére  

2020. december 8. a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra 

hozatalára és a pályázók értesítésére 

2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a kérelmező értesítése 2020. november 

25. napján megtörtént. Az Eper-Bursa rendszerben 2020. november 25. napján a bírálat 

rögzítésre került. 2020. december 2. napján a döntési lista az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 545/2020. 

(XII.08.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés 

alapján menetrendszerinti járat – 135-ös jelzésű autóbusz - díjmentességének 

finanszírozására vonatkozó 2021. évi kötelezettségvállalásról 

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. a135-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége folytán a BKK Budapesti 

Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján – az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 

31.200.000.-Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal. 

II. intézkedik az I. pontban szereplő összeg 2021. évi költségvetésben történő szerepeltetése 

iránt. 

Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. értesíti a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját.  

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtása határidőben megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

568/2020.(XII.08.) határozata a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint 

kötelezettség vállalásáról a 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a 2021. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

II. előzetes kötelezettséget vállal 

a) a közfoglalkoztatottak 2021. évi bér önrész költségére 6.000.000. - Ft 

b) a közfoglalkoztatás 2021. évi dologi költségeire 6.985.000. -Ft összegben, az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.  

III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. évi költségvetésben való szerepeltetése iránt.  

IV. gondoskodik a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 2021. évi folyamatos 

benyújtásáról a területileg illetékes Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé. 

Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2021. évi költségvetés elfogadása 

a IV. pont vonatkozásában: 2021. évben folyamatosan 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a következő pályázat benyújtásához a fedezet a költségvetési 

rendeletben rendelkezésre áll. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

570/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt 

helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott 

Vizsgálóbizottság megállapításai alapján meghozott munkáltatói döntésekről (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  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése 

körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság Összegző jelentése alapján, Hantos-

Jarábik Klára intézményvezetőt írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 

II. egyúttal felszólítja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt, hogy haladéktalanul végezzen 

soron kívül teljeskörű, átfogó leltárfelvételt az intézményben. Az intézményvezető a leltár 

kimutatást köteles megküldeni a fenntartó részére.  

III. továbbá felhívja Hantos-Jarábik Klára intézményvezetőt figyelmét a jövőben a 

leltározással, selejtezéssel kapcsolatos szabályok maradéktalan betartására azzal, hogy különös 

gondossággal, körültekintően, kellő odafigyeléssel járjon el a helyi kiemelt jelentőségű 

eszközök, tárgyak vonatkozásában. 

Határidő: 2021. február 28.  

Felelős: a II-III. pontok vonatkozásában: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető 

 

A határozatra jelentem, hogy Hantos-Jarábik Klára intézményvezető a határozatot megkapta, 

tájékoztatása szerint a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű 

tárgyak kikerülése ügy kapcsán a teljeskörű, átfogó leltárfelvételt elvégezték és megküldték.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

572/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt 

helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott 

Vizsgálóbizottság megállapításai alapján meghozott munkáltatói döntésekről (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 utasítja Hantos-Jarábik Klára 

intézményvezetőt, hogy az ügyben a szükséges munkáltatói intézkedéseket soron kívül tegye 

meg. 

Határidő: 2021. február 28.  

Felelős: a II-III. pontok vonatkozásában: Hantos-Jarábik Klára intézményvezető 

 

A határozatra jelentem, hogy Hantos-Jarábik Klára intézményvezető a határozatot megkapta, 

tájékoztatása szerint a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű 

tárgyak kikerülése ügy kapcsán a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtette, továbbá az 

ügyben érintett kollégák 2020. decemberében átvették írásbeli figyelmeztetésüket. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. 

(I.19.) határozata online videós tartamom készítésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

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. intézkedik annak érdekében, hogy az Önkormányzat a lakosságot érintő információkat új 

módon, a XXI. század igényeinek megfelelő kommunikációs csatornákon és tartalommal 

juttathassa el, oly módon, hogy a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot akként, hogy 

kifejezetten ezen feladat ellátására felvételre kerül egy megfelelő végzettségű és szakmai 

gyakorlattal rendelkező munkavállaló, és a szükséges technikai eszközök bérlés útján kerülnek 

biztosításra; 

II. előzetes kötelezettséget vállal az online videós tartalom (közösségi) médiaszolgáltatás 

nyújtás igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezetnek a 2021. – 2022 évi költségvetésében 

történő biztosítására 20.000.000.- Ft + ÁFA / év összegben; 

III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. – 2022. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

Határidő: a I. pont vonatkozásában 2021. január 31. 

-  a II. és III. pont vonatkozásában: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása 

és a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy felvételre került egy megfelelő végzettségű és szakmai 

gyakorlattal rendelkező munkavállaló, és a szükséges technikai eszközök bérlésére a szerződés 

megkötése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. 

(I.19.) határozata támogatási szerződés Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel történő 

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. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2021. évben 45.000.000,- Ft összeggel 

támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés terhére, és 
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amelyre vonatkozóan megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező támogatási szerződést, amelyet aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek 

annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. gondoskodik a határozat I. pontjában szereplő kötelezettségvállalás 2021. évi 

költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtása határidőben megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 10/2021. 

(I.19.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő 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 a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, csekély 

összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet aláír arra az esetre kiterjedően 

is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. A pénzbeli 

támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.307.474,- Ft-ban, 

a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.307.474,- Ft -ban határozza 

meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft  összege erejéig kötelezettséget vállal a 

2021. évi költségvetés terhére.  

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2021. évben 26.000.000,- Ft 

összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés 

terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező támogatási szerződést, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét képező 

szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével, 

amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés terhére, és aláírja azt arra 

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

módon eltérnek.  

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

IV. gondoskodik a határozat I-III. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2021. évi 

költségvetésben való szerepeltetéséről. 

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtása határidőben megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 11/2021. 

(I.19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 
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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. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) 

Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét úgy, hogy a Bölcsőde 2021. július 26-tól 2021. 

augusztus 13-ig zárva tart, a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános 

nyitvatartási rend érvényes. 

II. veszélyhelyzet fennállása esetén a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével kapcsolatos 

döntését módosíthatja. 

III. döntéséről tájékoztatja a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetőjét. 

IV. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a bölcsőde 

nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont vonatkozásában: 2021. január 31. 

                  III. pont esetében: 2021. február 15. 

Felelős: III. pont vonatkozásában: Bese Ferenc Polgármester 

IV. pont vonatkozásában: a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetője 

 

A határozatra jelentem, hogy a polgármesteri döntésről a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

mb. Intézményvezetőjének tájékoztatása megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. 

(I.19.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünete 

időtartamának meghatározásáról 

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 Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2021. július 19-től 2021. augusztus 22-ig, 

b) télen: 2021. december 20-tól 2022. január 02-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti 

egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a 

lakossági ügyfélszolgálatot. 

II. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő:2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a 13/2021.(I.19.) határozat figyelembevételével a 2021. évi nyári- 

és téli igazgatási szünet, továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 

meghatározásáról szóló 2/2021. számú jegyzői utasítás kiadásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 14/2021. 

(I.19.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkaszüneti napok körüli – naptár 

szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 
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I. A Polgármesteri Hivatal 2021. december11-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet 

a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján biztosítja. 

II. Felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző  

 

A határozatra jelentem, hogy a 14/2021.(I.19.) határozat figyelembevételével a 2021. évi nyári- 

és téli igazgatási szünet, továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 

meghatározásáról szóló 2/2021. számú jegyzői utasítás kiadásra került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 15/2021. 

(I.19.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatait 

véleményező bizottság létrehozásáról 

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 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezető (magasabb vezetői) álláshelyére 

2020-ban kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott 

pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, amely bizottság tagsági 

feladatai ellátására a következő tisztségviselőket kéri fel: 

a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának az elnökét; 

b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztály osztályvezetőjét, 

c) a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma 

szerint illetékes szakmai kollégium tagját. 

II. gondoskodik az I. pontban megnevezett személyek bizottsági munkában való részvételre 

történő felkéréséről.  

Határidő: 2021. február 8. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szakértő felkérése megtörtént, a Bizottság megalakult. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 18/2021. 

(I.19.) határozata a 186552/12 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 nem kívánja értékesíteni Horváth 

Lajos részére a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Háló utca-Vadevezős utcában 

található ingatlanból a Horváth Lajos által bérelt ingatlanrésznek megfelelő tulajdoni hányadot. 

II. értesíti a kérelmezőt a döntésről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. február 28. 

 

A határozatra jelentem, hogy a döntésről szóló értesítés 2021. február 10. napján megküldésre 

került a kérelmező részére. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

47/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználatáról 

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 továbbiakban: Önkormányzat), 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult, 2021. február 01. 

napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SNNÖ) székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult hozzájárul, hogy a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SNNÖ) 2021. február 01. 

napjától kezdődően székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 186082 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Szikes u. 6. szám alatt található ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és II. pont szerinti 

döntésekről, valamint felkéri, hogy az SNNÖ ezen döntések alapján módosítsa a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és az SNNÖ elnöke a székhely változását jelentse be a Magyar 

Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés céljából. 

IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a Soroksári 

Német Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján 

a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

létrejött megállapodás módosításáról; 

V. gondoskodik a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat között 

2015. szeptember 30. napján létrejött, az Önkormányzat tulajdonában álló, 186082 helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. Szikes u. 6. szám alatt található ingatlan használatára 

vonatkozó megállapodás módosításáról. 

Határidő: I.-II.-III.-IV. pont vonatkozásában 2021. január 31. 

V. pont vonatkozásában: következő tervezett rendes Képviselő-testületi ülés 

időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének értesítse 

megtörtént, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról még nem született döntés.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

48/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználatáról 

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 továbbiakban: Önkormányzat) 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult 2021. február 01. 

napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SBNÖ) székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult hozzájárul, hogy a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SBNÖ) 2021. február 01. 
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napjától kezdődően székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 185931 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 154. szám alatt található 

ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és II. pont szerinti 

döntésekről, valamint felkéri, hogy az SBNÖ ezen döntések alapján módosítsa a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és az SBNÖ elnöke a székhely változását jelentse be a Magyar 

Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés céljából. 

IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a Soroksári 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján 

a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

létrejött megállapodás módosításáról. 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 

értesítse megtörtént, a határozat alapján a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatában a székhely módosítás megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

49/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználatáról 

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 továbbiakban: Önkormányzat) 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult 2021. február 01. 

napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SRNÖ) székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében eljárni jogosult hozzájárul, hogy a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SRNÖ) 2021. február 01. 

napjától kezdődően székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 185931 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 154. szám alatt található 

ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és II. pont szerinti 

döntésekről, valamint felkéri, hogy az SRNÖ ezen döntések alapján módosítsa a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és az SRNÖ elnöke a székhely változását jelentse be a Magyar 

Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés céljából. 

IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a Soroksári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján 

a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

létrejött megállapodás módosításáról. 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének értesítse 

megtörtént, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról még nem született döntés.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

50/2021.(I.28.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által  

• a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, 

• a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és  

• a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött és a 463/2019. (XII.03.) számú határozattal elfogadott, a 16/2020. (I. 21.) határozattal 

módosított Együttműködési megállapodásokat és úgy dönt, hogy 

I. jelen határozat 1., 2. és 3. melléklete szerinti új együttműködési megállapodások megkötését 

kezdeményezi az érintett nemzetiségi önkormányzatok elnökeinél és a szerződés-tervezetek 

elfogadása esetén gondoskodik az új együttműködési megállapodások aláírásáról. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításának a 

Képviselő-testület ülésére való beterjesztéséről,  

III. felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat és a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat között 

létrejött, a nemzetiségi feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon használatáról szóló 

megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés elkészítéséről. 

Határidő: az I., II., III. pont vonatkozásában: 2021. február 15.       

Felelős: az I. vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

              a II. és III. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző 

 
A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az új 

együttműködési megállapodás megkötése megtörtént. A Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az új együttműködési megállapodásról még nem döntött. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

53/2021.(II.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni. 

II. döntéséről az érintetteket értesíti. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Magyar Államkincstárnál a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Alapító Okirat módosításának bejegyzése folyamatban van. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

54/2021.(II.16.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 

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. az I. sz. Összevont Óvoda (1238 Budapest, Szitás u. 99.) Alapító Okiratának jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni. 

II. döntéséről az érintetteket értesíti. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Magyar Államkincstárnál az I. sz. Összevont Óvoda Alapító 

Okirat módosításának bejegyzése folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

55/2021.(II.16.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2021/2022. tanévre 

kialakított általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében 

eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2021/2022. tanévre kialakított általános iskolai 

felvételi körzetekkel kapcsolatban nem tesz észrevételt. 

II. az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztatja a Dél-

Pesti Tankerületi Központot. 

Határidő: 2021. február 20. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy 2021. február 16. napján a Dél-pesti Tankerületi Központ 

Tankerületi Igazgató Úr részére az általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos 

polgármesteri döntés megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 79/2021. 

(II.23.) határozata dr. Csima Alfréd János intézményvezető közalkalmazotti 

jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával 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. az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes 

kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatja 

Dr. Csima Alfréd János intézményvezető főorvost 
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a) a határozat 1. melléklete szerint arról, hogy az általa vezetett Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménnyel fennálló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

szerinti közalkalmazotti jogviszonya – a tájékoztatóban foglaltak elfogadása és a vonatkozó 

munkaszerződés megkötése esetén - 2021. március 1. napján az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződésben foglaltak szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 

alakul át, 

b) a határozat 2. melléklete szerint az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett 

tartalmáról. 

II. tájékoztatja továbbá Dr. Csima Alfréd János intézményvezető főorvost arról, hogy  

a) amennyiben a munkaszerződés tervezetét elfogadja és az egészségügyi szolgálati 

munkaszerződést 2021. február 28. napjáig megköti, azzal tudomásul veszi, hogy az Eszjtv. 

4. § (10) bekezdésétől eltérően 2023. március 1. napjáig végezhet gyógyító-megelőző 

tevékenységet., 

b) amennyiben az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 2021. február 28. napjáig nem 

kerül megkötésre, a közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. 

(XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján 2021. február 28. napján megszűnik. 

Ebben az esetben a végkielégítésre az Eszjtv. 19. § (4) bekezdését kell alkalmazni. 

III. megköti a határozat 2. mellékletét képező egészségügyi szolgálati munkaszerződést, 

amennyiben Dr. Csima Alfréd János azt elfogadja és azt aláírja, arra az esetre kiterjedően is, ha 

a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

IV. felkéri dr. Szabó Tibor jegyzőt, hogy döntéséről Dr. Csima Alfréd János intézményvezető 

főorvost tájékoztassa. 

Határidő: 2021. február 25.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy Dr. Csima Alfréd János intézményvezető főorvos tájékoztatása a 

közalkalmazotti jogviszonya egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásáról és az 

egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról határidőben megtörtént. Az 

egészségügyi szolgálati munkaszerződés mindkét fél általi aláírására 2021. február 26. napján 

került sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 80/2021. 

(II.23.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

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. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 

104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását 

jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek 

megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a 

mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni. 

II. a jelen határozat mellékletében rögzített Módosító okiratot, valamint az Intézmény egységes 

Alapító Okiratát, a módosítások jóváhagyása, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése végett megküldi a Magyar Államkincstár részére. 

III. jelen határozatot, valamint majd a Magyar Államkincstár által záradékolt egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratot megküldi az Intézmény részére. 

Határidő: 2021. február 28. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okirat 

módosítása megküldésre került a Magyar Államkincstár felé. A módosítás bejegyzése 

folyamatban van. 

 

 

 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

432/2020. (X.13) határozata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről  

A Képviselő- testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található ingatlant értékesíteni 

kívánja Raffael László Bérlő részére 22.094.441,-Ft vételáron, mely vételárból egy összegben 

történő teljesítés esetén Bérlőt megilletik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) rendeletben (a továbbiakban: Lakásr.) 

meghatározott kedvezmények. Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges 

további kedvezmény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvényben és a Lakásr.-ben meghatározottak 

szerint illeti meg. 

II.  felkéri a Polgármestert a Bérlő értesítésére és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén az 

adásvételi szerződés megkötésére az I. pontban foglaltak és a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVII. törvény, 

valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 

31/2004. (IV. 23.) rendelet vonatkozó rendelkezései figyelembevételével. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy az eladási ajánlat elfogadásra került, az adásvételi szerződés még 

nem került aláírásra, mert a szerződéskötéshez szükséges energetikai tanúsítvány még nem 

készült el. A szerződés előreláthatólag 2021. március 08. napján kerül majd aláírásra, ezért a 

határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása szükséges. 
 

 

1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …/2021. (III. 

16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a 187317/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. 

szám 3. ajtó alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 432/2020. (X.13) határozata 

módosításáról 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 
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XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 187317/0/A/3 

helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Sodronyos u. 33. szám 3. ajtó alatt található 

ingatlan értékesítéséről szóló 432/2020. (X.13) határozata végrehajtási határidejét 2021. 

március 31. napjára módosítja. 

 

 

 

 

2.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

433/2020. (X.13.) határozata a 195773 és 195774 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt területen 

található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata végre kívánja hajtani a 195773 és 

a 195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – 

Közöslegelő dűlő által határolt területeken található ingatlanok 5. számú melléklet szerinti 

újraosztását és egyben szabályozását, oly módon, hogy a telekalakítást követően az „A”-val 

jelölt közterület ingatlan valamint a „C”-vel jelölt ingatlan az Önkormányzat tulajdonába, a 

„B”-vel jelölt ingatlan pedig ½-½ tulajdoni hányadban Hajdú Ábel és Csanaky Mihály Gábor 

tulajdonába kerüljön telekalakítással vegyes csereszerződés útján, ingatlanforgalmi szakértői 

vélemény ismeretében, értékegyeztetés alapján történő értékkülönbözet megfizetése mellett.  

II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, a telekalakításhoz szükséges változási 

vázrajz elkészítésének költsége valamint az értékbecslés díja 50-50%-ának kérelmezőtől 

történő bekérésére, majd azok megfizetését követően a változási vázrajz és az értékbecslés 

megrendelésére és azok ismeretében új előterjesztés készítésére – az értékbecslés alapján 

megállapított forgalmi értékek függvényében - a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság részére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. február 28. 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása 

szükséges, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó vázrajz csak 2021. február közepén készült el, és 

az értékbecslés készítése még folyamatban van. 

 

2. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …/2021. (III. 

16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a 195773 és 195774 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, 

Szamaránszki dűlő és Közöslegelő dűlő által határolt területen található ingatlanokkal 

kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügylet lebonyolításáról szóló 433/2020. (X.13) 

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 a 195773 és 195774 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő és Közöslegelő 

dűlő által határolt területen található ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes 
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csereügylet lebonyolításáról szóló 433/2020. (X. 13.) határozata végrehajtási határidejét 

2021. október 31. napjára módosítja.  

 

 

Budapest, 2021. március 1.  

 

 

    Scherer Kinga 

                testületi ügyintéző  

    az előterjesztés készítője” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 16. napján meghozom. 

 

 

 

 

 

         Bese Ferenc 

         polgármester 

          előterjesztő 


