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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

  

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

megtárgyalását és elfogadását.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2019.(III.12.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban 

benyújtott kérelemről való döntéseiről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 97/2018. (III.13.) számú határozatát. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a tulajdonában álló 186784/5 

helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, egyéb épület, udvar” 

megnevezésű, „címképzés alatt” címhelyű, az E-hiteles térképmásolat szerint természetben a 

Horgászpart 27. szám alatt található 1202 m2 területű ingatlant érintően telekrendezést kíván 

lefolytatni Kiss László és Kissné Keskeny Olga Vivien által 2018. november 20-án benyújtott 

kérelmében szereplő módon, telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésével, 20.000,-

Ft/m2 értékkülönbözet megfizetése mellett, feltéve, hogy Kiss László és Kissné Keskeny Olga 

Vivien vállalják a telekalakítási vázrajz és dokumentáció elkészíttetésének valamint a 

telekalakítási eljárás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjának megfizetését. 

III. felkéri a polgármestert Kiss László és Kissné Keskeny Olga Vivien értesítésére, a 

telekalakítási vázrajz elkészíttetésére, a telekalakítási eljárás kezdeményezésére majd azt 

követően a jelen határozat melléklete szerinti telekalakítással vegyes csereszerződés aláírására 

azzal, hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2020. (I.21.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban 

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

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 139/2019.(III.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a szerződés 2020. 06. 02.napján megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

189/2019. (IV.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. 

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

ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a 

térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 

tulajdoni hányadát nyilvános árverésen értékesíti 10.000.000,- Ft azaz tízmillió forint 

kikiáltási áron 
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II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az árverés meghirdetésére, valamint az 

árverési vevővel adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az abban foglaltaktól az 

Önkormányzat javára eltérhet. 

Határidő: 2019. július 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2019. (IX.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. 

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

ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről szóló a 189/2019. 

(IV.09.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 189/2019. (IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. december 31. 

napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2020. (I.21.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. 

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

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

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 391/2019. (IX.10.) határozattal módosított 189/2019. (IV.09.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 
 

A határozatra jelentem, hogy az ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére 

vonatkozóan 2020. június 22. napján sikeres árverés került lebonyolításra, az adásvételi 

szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

236/2019. (V.07.) számú határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 184916 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 909 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű ingatlant bruttó 17.736.800,- Ft azaz bruttó tizenhétmillió-

hétszázharminchatezer-nyolcszáz forint összegű kikiáltási ár mellett a legmagasabb vételárat 

ajánló részére, nyilvános árverésen, bruttó 100.000,- Ft licitlépcső mellett értékesíteni kívánja 

azzal, hogy az árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást 

tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft + ÁFA. 

II. felkéri a Polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére, közzétételére, az ingatlan 

értékesítésére, valamint a legmagasabb vételárat megajánló árverési vevővel a 2. sz. melléklet 

szerinti adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérhet. 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2020. (I.21.) határozata a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. 

ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosításáról szóló 236/2019. 

(V.07.) határozatának módosításáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 236/2019. (V.07.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

A határozatra jelentem, hogy az ingatlan tulajdonjogának értékesítésére vonatkozóan 2020. 

június 22. napján sikeres árverés került lebonyolításra, az adásvételi szerződés megkötése 

folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2020. (III.10.) határozata a 195325/37 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról  

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

I. a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros 

Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ 

arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - 

Fatimai utca által határolt terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 

195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 

195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 121 743 m2 területű „kivett építési 

terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/37 

helyrajzi számú ingatlan tekintetében a dr. Bazsó Sándor közjegyzőhelyettes által 2019. 

november 05.-én 11080/Ü/1619/2019. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány alapján 

eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/37 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a nyertes 

Ajánlattevőt azaz a Peregrini Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-883300) jelöli ki.  

II. Felkéri a Polgármestert az 1. számú melléklet szerinti adásvételi szerződés aláírására azzal, 

hogy attól az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2020. június 30.  
 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2020. április 20. napján megkötésre 

került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

168/2020.(IV.14.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére kötelezettség vállalásáról 

(Grassalkovich út 162. sz. alatti épület portaszolgálatának 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 Polgármesteri Hivatal részére a Polgármesteri Hivatal központi épületének portaszolgálati 

feladatai ellátására, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 10.259.712,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés önkormányzat 

rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás sora, és a hozzá kapcsolódó ÁFA sor terhére vállalja. 

II. intézkedik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 

III. intézkedik a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való szerepeltetéséről, 

IV. a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megköti a Polgármesteri Hivatal központi 

épületének portaszolgálati feladatai ellátására vonatkozó szerződést. 

Határidő:  

- a I. rész vonatkozásában: 2020. április 30. 

- a II. rész vonatkozásában: 2020. május 31. 

- a III. rész vonatkozásában: 2020. április 30. 
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- a IV. rész vonatkozásában: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatal, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban Ajánlatkérő) nevében a VMC Consulting Kft. 2020. 

június 18-val, az „Őrzés-védelmi, személy- és vagyonvédelmi feladatok” ellátása tárgyában az 

Ajánlati felhívást feladta. Ezen eljárás kapcsán az Ajánlattételi határidő 2020. június 29. 10:00 

volt. Ajánlatkérő tárgyi eljárást a 2020. június 19-én kelt nyilatkozattal visszavonta. 

Ajánlatkérő ezzel egyidőben úgy döntött, hogy ismételten kiírja tárgyi ügy kapcsán szükséges 

közbeszerzési eljárást, melynek első lépéseként 2020. június 23-val Ajánlatkérő részéről 

jóváhagyásra került az Ajánlattételi felhívás és annak dokumentációja. 2020. június 25-én az 

EKR rendszerhasználati díja megfizetésre került. 2020. június 26-án kelt levelünkkel 

kezdeményeztük az eljárást megindító felhívással kapcsolatos hirdetményellenőrzési díj 

megfizetését a Pénzügyi Osztályunknál. Ennek utalása és ezzel egyidőben a hirdetmény 

feladása, eljárás megindítása ettől függően folyamatban van. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 186-

189/2020.(IV.14.) határozata az Év Pedagógusa cím, Soroksár Gyermekeikért kitüntetés, 

Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím, Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím 

adományozásáról (zárt) 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere döntött az „Év Pedagógusa” cím, a 

„Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés, a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím, valamint a 

„Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozásáról 

 

A határozatra jelentem, hogy 2020. június 11. napján rendhagyó módon a kerület oktatási és 

nevelési intézményeiben történt a díjazottak köszöntése. Oklevelek, emléklapok átadásra 

kerültek. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

191/2020.(IV.14.) határozata helyi támogatásra fordítható keretösszeg megemeléséről 

(zárt) 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a 2020. évi költségvetési rendeletében helyi támogatásra biztosított 25.000.000,- Ft-os 

keretösszeget további 3.000.000,- Ft-tal megemeli.  

A többletköltség forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Céltartalék – Általános 

tartalék” sora. 

II. a Polgármester gondoskodik a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő: az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának 

időpontja.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy Pénzügyi Osztályvezető Asszony tájékoztatása szerint a 

költségvetési keret 3.000.000,- Ft-tal történő megemelése megtörtént, a helyi támogatások 

kifizetéséhez a költségvetési keret rendelkezésre áll.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 192-

219/2020. (IV.14.) határozata helyi támogatások megállapításáról (zárt) 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere döntött a 2020. évi helyi 

támogatások odaítéléséről.  

 

A határozatra jelentem, hogy mind a támogatásban részesültek, mind az elutasítottak 

tértivevényes levélben értesítést kaptak a döntésről. A kölcsönszerződések elkészítése, ügyfelek 

általi aláírása, a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom földhivatali bejegyzésének 

intézése folyamatosan történik. 11 esetben már a támogatás összege is kifizetésre került a 

kérelmezőknek. Egy kérelmező időközben visszavonta kérelmét.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

228/2020.(V.12.) határozata Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti Budapest 

Főváros Önkormányzatával a határozat 1. számú mellékletét képező együttműködési 

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

nem sértő módon eltérnek.  

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Főváros által vállalt és a kerületekben (meghatározott személyi 

kör részére vonatkozó) lefolytatandó COVID 19 szűrésre vonatkozó együttműködési 

megállapodást Önkormányzatunk részéről a szükséges aláírásokkal ellátva Budapest Főváros 

Önkormányzatának határidőben megküldtük. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

235/2020.(V.12.) határozata szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről a 

186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt 

található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében 

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 megköti a 186560/15 helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra 

vonatkozó használati megállapodás tekintetében a jelen határozat melléklete szerinti 

szerződésátruházásról szóló megállapodást. 

II. értesíti az érintetteket a döntésről, és aláírja a jelen határozat melléklete szerinti, 

szerződésátruházásról szóló megállapodást azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat 

érdekeit nem sértve eltérhet.  

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés június 22. napján megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

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

megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának 

módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere megválasztotta a Soroksár 

Sportjáért Közalapítvány kuratóriumának tagjait, kijelölte a felügyelő bizottság elnökét és 

módosította az alapító okiratot.  

 

A határozatra jelentem, hogy a szükséges okiratokat előkészítettük és a jogi képviseletet ellátó 

ügyvédi iroda részére megküldtük a változásbejegyzési eljárás megindítása érdekében. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

261/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, felügyelőbizottsági 

elnökének kijelöléséről és alapító okiratának módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere megválasztotta a Soroksári Dunáért 

és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjait, kijelölte a 

felügyelő bizottság elnökét, és módosította az alapító okiratot.  

 
A határozatra jelentem, hogy a szükséges okiratokat előkészítettük és a jogi képviseletet ellátó 

ügyvédi iroda részére megküldtük a változásbejegyzési eljárás megindítása érdekében. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

262/2020.(V.12.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásáról, felügyelőbizottsági elnökének kijelöléséről és alapító okiratának 

módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere megválasztotta a Klébl Márton 

Közalapítvány felügyelő bizottságának tagjait, kijelölte a felügyelő bizottság elnökét és 

módosított az alapító okiratot.  

 

A határozatra jelentem, hogy a szükséges okiratokat előkészítettük és a jogi képviseletet ellátó 

ügyvédi iroda részére megküldtük a változásbejegyzési eljárás megindítása érdekében. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

264/2020.(V.12.) határozata a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról 

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

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



8 

 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere megválasztotta a Galéria ’13 

Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjait és módosított az 

alapító okiratot.  

 
A határozatra jelentem, hogy a szükséges okiratokat felügyelőbizottsági tag lemondása okán a 

279/2020. (VI.09.) határozatban foglaltakat is figyelembe véve előkészítettük és a jogi 

képviseletet ellátó ügyvédi iroda részére megküldtük a változásbejegyzési eljárás megindítása 

érdekében. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

265/2020.(V.12.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és alapító 

okiratának módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere megválasztotta a Soroksári 

Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjait és módosította az alapító 

okiratot.  

 

A határozatra jelentem, hogy a szükséges okiratokat előkészítettük és a jogi képviseletet ellátó 

ügyvédi iroda részére megküldtük a változásbejegyzési eljárás megindítása érdekében. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének  

274/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről szóló döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2020/2021. nevelési évben 14 óvodai csoport működését 

engedélyezi.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy az I. sz. Összevont Óvoda vezetőjének értesítése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

275/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyha intézményben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről szóló 

döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményben a 2020/2021. nevelési évben 5 óvodai 

csoport működését engedélyezi.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy a II. sz. Napsugár Óvoda vezetőjének értesítése megtörtént.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

276/2020.(VI.09.) határozata a 2020/2021-es nevelési évben az III. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2020/2021. nevelési évben 11 óvodai csoport működését 

engedélyezi.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a III. sz. Összevont Óvoda vezetőjének értesítése megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

278/2020.(VI.09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában hozott döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. 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: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okirata a MÁK felé beküldésre került. Elbírálása 

folyamatban. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

283/2020.(VI.09.) határozata a 186860/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., 

Horgászpart 66. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 602 m2 

területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan, 417/602 arányú 

tulajdoni hányadának értékesítésének vonatkozásában 

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 nem értékesíti a186860/5 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Horgász part 66. szám alatt 
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található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 602 m2 területű „kivett lakóház, udvar, 

gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 417/602 arányú tulajdoni hányadát. 

II. értesíti a kérelmezőt a döntésről. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező értesítése 2020. június 18. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

284/2020.(VI.09.) határozata a 195399 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., 

Nyír utca – Temető soron található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1857 m2 

területű „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű 

ingatlanra érkezett vételi kérelemről történő döntés 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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 195399 

helyrajzi számú 1/1 önkormányzati tulajdoni hányadú, természetben a Budapest Főváros 

XXIII. kerület, Nyír utca – Temető soron található ingatlant, azt továbbra is rekreációs 

bérleti szerződés keretében kívánja hasznosítani. 

II. a kérelmezőket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmezők értesítése 2020. június 18. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

285/2020.(VI.09.) határozata a 188007 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

ker. Ócsai úton található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 3697 m2 területű „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra érkezett vételi kérelemről történő döntésről 

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 nem értékesíti a 188007 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Ócsai úton található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 3697 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlant, azt továbbra is bérbeadás útján kívánja hasznosítani.  

II. döntéséről értesíti a kérelmezőt. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező értesítése 2020. június 18. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

289/2020.(VI.09.) határozata a 195649 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki 

dűlőben, valamint a 195717/1 és 195717/2 helyrajzi számú, természetben a Szamaránszki 

dűlő-Közöslegelő dűlőben található ingatlanok vonatkozásában benyújtott vételi 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem értékesíti a 195649 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlőben található, 

a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól kivett 

terület” megnevezésű, mindösszesen 4060 m2 alapterületű, a 195717/1 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben 

található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés alól 

kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 2013 m2 alapterületű valamint a 195717/2 

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

dűlőben található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett zártkerti művelés 

alól kivett terület” megnevezésű, mindösszesen 2012 m2 alapterületű ingatlanokat, azokat 

továbbra is rekreációs célú földhasználati szerződés keretében kívánja hasznosítani. 

II. döntéséről értesíti a kérelmezőket. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmezők értesítése 2020. június 18. napján megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

298/2020.(VI.09.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készült 

beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt,  

I. elfogadja a felnőtt háziorvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készült beszámolót, 

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

Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy hogy Molnár György vezérigazgató a döntésről 2020. június 11. 

napján elektronikus formában értesítésre került.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

302/2020.(VI.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám alatti 

(185916/A/1) Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi felújítási 

munkálataira vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. megadja tulajdonosi hozzájárulását a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 140. szám 

alatti, (185916/A/1) Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi alábbi 

felújítási munkálataira vonatkozóan: 

Pince lejárat udvar felőli homlokzatának hőszigetelése, pincelejárat tetejének bádogozása, 

színpad helyiség (raktár) szellőző ablakának cseréje. 

A tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. a munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel nem élhet az 

Önkormányzattal szemben.  

II. döntéséről tájékoztatja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 
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Határidő: 2020. június 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozatban foglalt tájékoztatás a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére a csatolt melléklet szerinti elektronikus úton megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

304/2020.(VI.09.) határozata a „Soroksár” név használatának engedélyezéséről 

(Soroksári Vizisport Egyesület) 

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. engedélyezi a „Soroksár” név használatát a létesítésre kerülő Soroksári Vizisport 

Egyesület részére az egyesület elnevezésében azzal, hogy az engedélyes és a név 

használatáért felelős személy (a létesítésre kerülő civil szervezet várható vezető 

tisztviselője) Lengyel Ákos László, 1238 Budapest, sz. alatti lakos. 

II. a kérelmezőt értesíti döntéséről. 

Határidő: 2020. június 24. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy Lengyel Ákos László a létesítésre kerülő szervezet várható vezető 

tisztviselője a 304/2020. (VI.09.) sz. határozat tartalmáról értesítetést kapott. Mivel Lengyel 

Ákos László kérte a határozatban szereplő név módosítását, kérelme a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság következő, 2020. július 8-ai ülésére ismét előterjesztésre fog kerülni.  

 

 

 

 

 

1.)  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 299-

300/2020.(VI.09.) határozata az „Év Egészségügyi Dolgozója”, és a „Kerület Hűséges 

Közalkalmazottja” cím adományozásáról (zárt) 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere döntött az „Év Egészségügyi 

Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím adományozásáról.  

 

A határozatra jelentem, hogy 2020. március 20. napján a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény gazdasági igazgató-helyettese e-mail útján „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” 

cím adományozására javasolta D. M.. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Polgármestere 300/2020 (VI.09.) határozatával úgy döntött, hogy a 2020. évben „Kerület 

Hűséges Közalkalmazottja” címet adományoz a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján D. M. részére. 

2020. 06.19. napján véletlen folytán arról értesültünk a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény gazdasági igazgató-helyettesétől, hogy D. M. 2020. május 13. napjától nem 

közalkalmazott, nyugdíjba vonulása okán megszűnt a jogviszonya. 

Fentiekre tekintettel a 300/2020. (VI.09.) határozatot hatályon kívül kell helyezni.    
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1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2020.(VII.14.) határozata a Kerület Hűséges Közalkalmazottja cím 

adományozásáról  szóló 300/2020. (VI.09.) polgármesteri határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesterének a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében hozott a Kerület Hűséges 

Közalkalmazottja cím adományozásáról szóló 300/2020. (VI.09.) határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

2.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 

196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 

196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a 

rendezési terv szerinti szabályozást (utcanyitást) 2015. évi kezdéssel végrehajtja, és 

kezdeményezi és kérelmezi Budapest XXIII. 186855/5 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának 

megindítását. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kisajátítási terv 

megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak 

aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban 

szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételére. 

Határidő: 2017. július 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

II. kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan, a rendezési terv szerinti szabályozáshoz (utcanyitáshoz) és a 186855/5 hrsz.-ú 

ingatlan kisajátításához a 2016. évi költségvetésben a fedezetet 120.000.000.- Forint összegben 

biztosítja.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésénél a jelen határozatban 

vállalt kötelezettséget vegye figyelembe. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. 

(I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 

196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 

196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 
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szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015. (IV.14.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint: 

„I. 196530/1, 196570/1, 196568/5, 196562, 196458, 196 478 és 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát 

Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, abban az esetben 

kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”  

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015.(IV.14.) 

határozat módosításáról szóló 6/2018. (I. 23.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 6/2018. (I.23.) határozattal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

A határozatokra jelentem, hogy az ingatlanok közül két ingatlan szabályozása még nem került 

végrehajtásra, ennek megfelelően javasolt a határozatot, illetve annak végrehajtási határidejét 

módosítani. 

2. Határozati javaslat 
 

 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. 

(VII.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 

196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 

196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról 

és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) 

határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat 

I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. 196458 és 196478 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem 

tudja megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás 

megindítását.” 

 

II. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) 

határozat I. pontjának végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2021. december 31. napjáig. 

 

 

3.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

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

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

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

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

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

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

2019. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. 

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

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

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

rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019.(IV.09.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. 

január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

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

Ök. határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

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

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

módosítja 2020. június 30. napjára.  
 

A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása 

szükséges. 
 

3. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. 

(VII.14.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének 

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

438/2019. (XII.03.) és 145/2020. (III. 10.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. 

határozat módosításáról 

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

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

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

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

meghosszabbítja.  

 

 

4.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

való felkérésről 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

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

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

ingatlanok esetében, a közös tulajdon megszűntetésének lehetőségét és erre vonatkozóan 

gondoskodjon új előterjesztés készítéséről a Képviselő-testület számára. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

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

határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2020. (I. 21.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára 

való felkérésről szóló a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 384/2019. (IX.10.) határozattal, valamint a 353/2018. (X.09.) határozattal 

módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. június 30. napjára. 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása 

szükséges. 

4. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. 

(VII.14.) határozata a közös tulajdon megszűntetése lehetőségének vizsgálatára való 

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

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról 

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

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

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

határidejét 2021. június 30. napjáig meghosszabbítja.  

 

 

5.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2020. (III.10.) határozata a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 187269/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Sodronyos utca 85. 

szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát ingatlanforgalmi 

szakértői vélemény ismeretében értékesíti Szabó István részére.  

II. Felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az értékbecslés díj 50%-ának kérelmezőtől 

történő bekérésére, majd annak megfizetését követően az értékbecslés megrendelésére és annak 

ismeretében új előterjesztés készítésére – az értékbecslés alapján megállapított vételár-javaslat 

függvényében - a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2020. június 30.  

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező mai napig nem fizette be az értékbecslés díját. A 

határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása javasolt. 

 

5. Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. 

(VII.14.) határozata a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület 

Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 575 m2 területű 

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni 

hányadának értékesítéséről szóló 136/2020. (III.10.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 187296/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület Sodronyos utca 85. szám található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

575 m2 területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú 

tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló 136/2020. (III.10.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2020. október 31. napjáig meghosszabbítja.  

 

 

6.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

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

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

hozzájárulás megadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. az Önkormányzat nevében tulajdonosi hozzájárulását adja Szentesi Istvánné részére az 

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

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

hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének az előterjesztés kapcsán hozott első határozata alapján a 

hivatkozott határozat melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodás 

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

kérelmező az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon elvégzett 

munkálatok tekintetében megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen, sem az 

szerződésátruházás tárgyát képező megállapodás fennállta alatt, sem annak megszűnését 

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

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

felmerülő szükséges munkálatokkal kapcsolatos költségeket teljes körűen kérelmező állja. 
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II. értesíti a kérelmezőt a döntésről, és a szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötését 

követően aláírja a Fővárosi Vízművek részére benyújtandó, tulajdonosi hozzájárulásról 

szóló nyomtatványt. 

Határidő: 2020. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező értesítése 2020. május 15-én megtörtént, a 

nyomtatvány aláírására azért nem került még sor, mert azt kérelmező még nem bocsátotta 

rendelkezésünkre, amint ez megtörténik, aláírásra kerül a nyomtatvány, ezért a határozat 

végrehajtási határidejének meghosszabbítása szükséges. 

 

6. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. 

(…..........) határozata a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület 

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

megadásáról szóló 237/2020. (V.12.) határozatának módosításáról 

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

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

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

határidejét 2020. július 31. napjáig meghosszabbítja.  

 

 

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

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2020. június 29. 

 

 

 

 

 

Bese Ferenc       Scherer Kinga   

           polgármester               testületi ügyintéző  

            előterjesztő                                                           az előterjesztés készítője 

 


