
1. sz. melléklet 

A Polgármester által veszélyhelyzet időszaka alatt meghozott döntések  

(NYÍLT) 

 

2020. november 10. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 455/2020. 

(XI.10.) határozata a Képviselő-testület 2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel 

összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem 

tartható Képviselő-testületi ülésre szóló Meghívóban szereplő napirendi pontok 

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 Képviselő-testület 

2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés 

összehívása céljából a Képviselő-testület tagjai részére 2020. november 02. napján kiküldött 

Meghívóban (a továbbiakban: Meghívó) foglaltaktól eltérően  

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett 

élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 10/2018. (III.23) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztésben foglalt 

javaslatról 

- a Meghívóban 5. napirendi pontként szereplő „Javaslat a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot leveszi napirendjéről 

- a Meghívóban 6. napirendi pontként szereplő „Javaslat a fás szárú növények védelméről, 

kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására” 

című napirendet leveszi napirendjéről 

- a Meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 

186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről 

- a Meghívóban 20. napirendi pontként szereplő „Önálló képviselői indítvány” című 

napirendi pontot – tekintve, hogy az indítványt visszavonták – leveszi napirendjéről, 

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a Rail Cargo Terminal – BILK 

Zrt-nél történt rendkívüli eseményről” című napirendi pontot leveszi napirendjéről 

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Beszámoló a 141/2020.(III.10.) és 

142/2020.((III.10.) határozatok végrehajtásáról” című napirendi pontot leveszi 

napirendjéről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 456/2020. 

(XI.10.) határozata a 2020. november 10. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2020. november 10. napján 9.00 órai kezdettel összehívott, a 478/2020. (XI.3) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés 
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polgármesteri döntést igénylő napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és 

hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018.(III.23) önkormányzati rendelet 

módosítására (sürgősségi indítvány) 

2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

3.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására  

4.) Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 

szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

7.) Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotására 

8.) Javaslat audiovizuális- és médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára 

9.) Javaslat 2021. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

10.) Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv módosítására  

11.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel 2020. évre kötött támogatási szerződés 

módosítására 

12.) Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére a Dél-pesti ILCO 

Egyesülettel 

13.) Javaslat az óvodapedagógusok illetménykiegészítésére 

14.) Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére 

nyújtandó támogatási igény elbírálására  

15.) Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Háló utca 1. 

és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/949 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási 

joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

16.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-

163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára 

17.) Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása 

vonatkozásában) 

18.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

19.) Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi 

teljesüléséről 

20.) A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató 

21.) Tájékoztató a „Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázathoz” című pályázat benyújtásáról 

22.) Önálló képviselői indítvány  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli és hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 52/2020.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 457/2020. 

(XI.10.) határozata audiovizuális- és médiaszolgáltatással 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. a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. október 28-án kelt ajánlatában foglaltakat 

nem fogadja el, sem a szolgáltatás tartalma, sem pedig a megajánlott szolgáltatási díj 

(20.680.000.- Ft + ÁFA / év) vonatkozásában; 

II. intézkedik egy új beszerzési eljárás elindítása és lefolytatása iránt, annak érdekében, 

hogy az Önkormányzat az információkat a lakosság felé új, a XXI. század igényeinek megfelelő 

kommunikációs csatornákon és tartalommal juttathassa el; 

III. előzetes kötelezettséget vállal a helyi audiovizuális (közösségi) médiaszolgáltatás 

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

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

IV. a II. pont szerinti szolgáltatási tartalommal az új szolgáltatóval 2021. január 01. – 2022. 

december 31. napja közötti két év időtartamra a szerződést megköti; 

V. intézkedik a kötelezettségvállalás 2021. – 2022. évi költségvetésben való 

szerepeltetéséről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: - a II. és IV. pont vonatkozásában 2020. december 31. 

- a III. és V. pont vonatkozásában: a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása és a 2022. 

évi költségvetési rendelet elfogadása 

 

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

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

(értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése) 

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. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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  
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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 463/2020. 

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

(közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat 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. 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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

 

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.  

 

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

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

(intézményi játszóeszközök rendszeres 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 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.  
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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.  

 

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.  

 

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

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

(hivatal épületeinek takarítása)  

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.  

 

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.  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.  

 

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. 

 

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.  

 

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 Önkormányzata Polgármesterének 477/2020. 

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

(ételhulladék ártalmatlanítás)  

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. 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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 
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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.  

 

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 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 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. 

 

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  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  
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Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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  
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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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

500/2020.(XI.10.) határozata a 2020. évi ellenőrzési terv 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 egyetért a 2020. évi 

ellenőrzési terv - jelen határozat melléklete szerinti - módosításával. 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 501/2020. 

(XI.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft. részére 2020. évben nyújtott 

támogatási összeg megemeléséről, és a 2020. évi támogatási szerződés módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

a Soroksári Sportcsarnok NKft. részére a Képviselő-testület 29/2020. (I.21.) határozatával 

biztosított 40.000.000,- Ft támogatási összeget megemeli, és további 5.000.000,- Ft támogatást 

nyújt az Önkormányzat költségvetésének Céltartalék – Egyéb tartalék sora terhére. A 

támogatási szerződést a támogatási összeg és annak kifizetése tekintetében módosítja, és azt 

aláírja. 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 502/2020. 

(XI.10.) határozata partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a Dél-pesti 

ILCO Egyesülettel 

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. partnerségi együttműködési megállapodást köt a Dél-pesti ILCO Egyesülettel a jelen 

határozat 1. számú mellékletében rögzített „Partnerségi együttműködési megállapodás” c. 

tervezet szerint.  

II. aláírja az I. pontban hivatkozott partnerségi együttműködési megállapodást abban az esetben 

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

Határidő: 2020. december 15.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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  
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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  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 504/2020. 

(XI.10.) határozata a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány 

részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról  

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 XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére a XX-XXIII. 

kerületi mentőállomás konyha bútorzatának megújításához szükséges beszerzéséhez 

1.415.800.- Ft, azaz Egymilliónégyszáztizenötezer-nyolcszáz forint egyösszegű támogatást 

biztosít, melynek költségeit az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartalék működési 

tartalék sora terhére biztosítja.  

II. aláírja a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvánnyal kötendő 

Támogatási Szerződést. 

III. előkészíti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet I. pontban foglaltak 

szerinti módosítását és azt a Képviselő-testület elé terjeszti. 

IV. értesíti Szappan Szilárd kuratóriumi elnök urat a döntéséről.  

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2020. november 30.  

a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron 

következő módosítása  

a IV. pont vonatkozásában: 2020. november 18.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 505/2020. 

(XI.10.) határozata a 186552/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található ingatlan 248/849 tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről  

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 kíván élni elővásárlási 

jogával a Budapest XXIII. kerület 186552/12 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Háló utca 1. és Háló utca 3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 838 m2 területű ingatlan Gombai Attila 

tulajdonában álló 124/849 és Gombai Dorottya Cecília tulajdonában álló 124/849 tulajdoni 

hányadokra – tehát az ingatlan mindösszesen 248/849 tulajdoni hányadára – vonatkozóan.  

II. döntéséről értesíti a tulajdonostársakat.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 506/2020. 

(XI.10.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás kezdeményezéséről  

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) 

közös tulajdon megszüntetése iránti polgári peres eljárást kíván indítani a Budapest XXIII. 

185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 

közös tulajdonban állásának megszüntetése érdekében.  

II. megteszi az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

Határidő: 2021. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 507/2020. 

(XI.10.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

el kívánja bontani a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 

161-163. szám alatt található ingatlannak Önkormányzati tulajdonban álló részeit.  

II. elkészítteti az I. pont szerinti munkálatokkal kapcsolatos terveket és költségbecsléseket.  

Határidő: 2021. május 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 508/2020. 

(XI.10.) határozata a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú, „kivett saját 

használatú út” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről  

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. nyilatkozik, hogy az SZT-35876 szerződésazonosító számú megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően a Budapest XXIII. kerület 188039 helyrajzi számú ingatlant 2020. évben nem 

idegenítette el és továbbra sem kívánja elidegeníteni (ideértve az ellenérték nélkül történő 

elidegenítést és az apportálást is),  

II. kijelenti továbbá, hogy a Képviselő-testület az ingatlant 2020. évben településrendezési, 

településfejlesztési célra, a településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos – 

önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében hasznosította és kívánja továbbra is 

hasznosítani.  

III. megküldi a polgármesteri határozatba foglalt nyilatkozatot a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. számára.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

Határidő: 2020. december 31.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 509/2020. 

(XI.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített 

éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. 

(X.13.) határozatában foglalt döntés megerősítéséről  

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 Soroksári 

Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) határozatában foglalt döntését megerősíti, egyúttal a 

határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” 

szövegre módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 510/2020. 

(XI.10.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló 

beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján 

elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 

448/2020. (X.13.) 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  

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

Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított 

pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. 

törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 511/2020. 

(XI.10.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint 

a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) 

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

Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 

közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz 

felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 
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elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. 

törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 512/2020. 

(XI.10.) határozata az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában 

foglaltak 2020. évi teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  
I. a Budapest, XXIII. kerület Szitás u. 105. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, az „állami vagyonba 

tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti 

Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2020. évi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja, 

melynek keretében nyilatkozik arról, hogy az ingatlant az ingyenes tulajdonba adási célnak 

megfelelően működtette és működteti 2020. évben is.  

II. gondoskodik a beszámoló és a határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. részére.  

Határidő: 2020. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

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

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

Képviselő-testület elé.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

Határidő: 2020. november 27.  

 

2020. november 11.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelete kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről  

 

 

2020. november 18. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 

eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről 
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2020. november 24.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

514/2020.(XI.24.) határozata a 2020. november 24. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok kiegészítéséről 

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 sürgősséggel, első 

napirendi pontként dönt a „Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

515/2020.(XI.24.) határozata a 2020. november 24. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2020. november 

24. napján az alábbi napirendi pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására 

2.) Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019.(VI.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

3.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti kérelmével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

516/2020.(XI.24.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálása tárgyú egyedi ügyben 

(a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 6.3. pontjában a Képviselő-

testület Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságára átruházott hatáskörét a 

Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

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. 
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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 

 

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 

 

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 
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2021. évi költségvetési rendelet elfogadása a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében történő 

biztosítására 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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 

 

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  

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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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 

 

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.  

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

524/2020.(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. 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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

525/2020.(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. 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 

 

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.  
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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 

 

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 

 

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  
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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 

 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 530/2020. 

(XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetőjének 

közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti 

kérelméről 

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 

I. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) 

pontjában biztosított jogkörben eljárva Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető írásbeli 

kérelmére hozzájárul nevezett közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez, amely alapján Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető közalkalmazotti 

jogviszonyát, 2020. december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.  
II. gondoskodik a szükséges munkaügyi dokumentumok törvényes határidőben történő 

elkészítéséről. 
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Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 531/2020. 

(XI. 24.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázat pályázati feltételeinek 

meghatározása tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú 

mellékletének 5.3. pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a 

fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 532/2020. 

(XI.24.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázata 

feltételeinek meghatározásáról és a pályázat kiírásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat mellékletében 

foglaltaknak megfelelően határozza meg.  

II. gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2020. december 8.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

533/2020.(XII.08.) határozata a 2020. december 8-ai polgármesteri döntéssel kapcsolatos 

napirendi pontjainak kiegészítéséről 

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 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő 

szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet 

hatályba” című előterjesztésben foglalt javaslatról 

- sürgősséggel, második napirendi pontként dönt a „Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére 

alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő 

térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás megkötésére” című előterjesztésben foglalt 

javaslatról 

- sürgősséggel, harmadik napirendi pontként dönt a „Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére kiegészítő támogatás biztosítására” című előterjesztésben foglalt 

javaslatról 
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- a 20. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 

186560/14 helyrajzi számú ingatlan terhére törtnő vízvezetési szolgalmi jog alapításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről 

- a 25. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, 

kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott 

Vizsgálóbizottság megállapításai alapján munkáltatói döntések meghozatalára” című 

napirend pont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés b) pontja alapján -állásfoglalást igénylő személyi ügyben – az 

előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre irányuló 

kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő 

- a 26. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló 

kérésére az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó 

emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült 

jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő 

- a 27. napirendi pontként szereplő „Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pont az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az 

előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó 

emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó 

előírások szerint kezelendő 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

534/2020.(XII.08.) határozata a 2020. december 8. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

a Képviselő-testület 2020. december 8. napjára tervezett, meg nem tartható ülésének napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) 

önkormányzati rendelet hatályba 

2.) Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest 

Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás 

megkötésére  

3.) Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kiegészítő támogatás 

biztosítására 

4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

5.) Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

6.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására (A 2020. 

november 11-ei Képviselő-testületi ülésre készített előterjesztés, az ahhoz megküldött 

kiegészítésnek megfelelően átdolgozva) 
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7.) Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2018. (III.23.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

9.) Javaslat az Önkormányzati köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a 

köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

10.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadására  

11.) Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv elfogadására  

12.) Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, Molnár-szigeten található 

„Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítására 

14.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására 

15.) Javaslat a Soroksári Busz díjmenteségének a finanszírozásához kapcsolódó 

kötelezettségvállalásra  

16.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervének 

elfogadására 

17.) Javaslat hozzájárulás megadására a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

részére új targonca beszerzéséhez 

18.) Javaslat Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének megállapítására 

19.) Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / 

Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt 

pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára 

20.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 

Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés 

meghozatalára 

21.) Javaslat a 195325/1, 195325/9, 195325/13, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/28, 

195325/32 és 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra 

vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

22.) Javaslat a 195519/38 és a 195519/39 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – 

Szérűskert utcákban található ingatlanok kisajátítására 

23.) Javaslat alpolgármesterek jutalmazására 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

25.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről 

Javaslat a 2021. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 

2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására  

26.) Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2020. évi működéséről  

27.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak 

kikerülése körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján 

munkáltatói döntések meghozatalára (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján -állásfoglalást igénylő személyi ügyben 

– az előterjesztés és a döntés meghozatala során felvett emlékeztető-rész az érintett erre 

irányuló kérése esetén a zárt ülés anyagaival azonos módon kezelendő)   

28.) Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-

163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az 
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érintett erre irányuló kérésére) az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó 

információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt 

ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) 

29.) Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat 

tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére 

vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni) 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  

30.) Javaslat a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található 

ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

31.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek, valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő 

szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

535/2020.(XII.08.) határozata a Fővárosi Önkormányzat által bevezetendő 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere -a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (3) bekezdése alapján- úgy dönt, hogy 

I. beleegyezését adja ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XXIII. kerület 

illetékességi területén Budapest Főváros Közgyűlése 2021. évben bevezesse, egyidejűleg a 

korábbi döntésről rendelkező 427/2020.(X.13.) önkormányzati határozatot hatályon kívül 

helyezi.  

II. döntéséről értesíti a Fővárosi Önkormányzatot. 

Határidő: azonnal,  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

536/2020.(XII.08.) határozata SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek 

tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról 

szóló megállapodás megkötéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében és érdekeinek figyelembevételével 

megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére 

alkalmas (SGTi-flex, COVID-19 Ag) antigén gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros 

Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére 

történő térítésmentes átruházása tárgyában. 
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Határidő: 2021. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

537/2020.(XII.08.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

kiegészítő támogatás biztosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Bokor Sándor elnök kérelmére, a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SRNÖ) részére 2.000.000 Ft kiegészítő, működési célú támogatást biztosít, ezzel 

az összeggel az SRNÖ 2020. évi támogatását a céltartalék, működési tartalék terhére megemeli. 

II. felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átcsoportosítás érdekében az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete szükséges módosításának 

előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 

Határidő: I. pont:2020. december 11. 

  II. pont: soron következő előirányzat módosítás 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

     dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008.(IV.25.) rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi 

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

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018.(II.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról 

és pótlásáról szóló 11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati köszöntésekről és az 

Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

538/2020.(XII.08.) határozata a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét a jelen határozat 1. sz. melléklete 

szerint. 

II. intézkedik a Képviselő-testület 2021. évi munkatervnek az érintettek részére történő 

megküldéséről. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

539/2020.(XII.08.) határozata a 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2021. 

évi ellenőrzési tervet a jelen határozat melléklete szerint. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 540/2020. 

(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú, a Molnár-szigeten 

található „Tündérkert” üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokon található, Önkormányzati 

tulajdonban álló és jelenleg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala 

(Polgármesteri Hivatal) által üzemeltetett „Tündérkert” elnevezésű közösségi tér üzemeltetését 

2021. január 01. napjától a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményén keresztül végzi.  

II. az I. pontban rögzített változás alapján a Polgármesteri Hivatal és a Táncsics Mihály 

Művelődési Ház Alapító okiratát módosítja és a módosított alapító okiratokat a Magyar 

Államkincstár részére benyújtja; 

III. a Táncsics Mihály Művelődési Ház engedélyezett létszámát 2021. január 01. napjával 1 fő 

gondnoki álláshellyel megemeli. 

IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Beruházási és 

Vagyonkezelési Osztályának létszámát 2021. január 01. napjával 1 fő gondnoki álláshellyel 

csökkenti. 

V. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal a leltár szerint a 186681/3 

és 186681/4 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan nyilvántartott eszközöket 2021. január 01. 

napjával átadja a Táncsics Mihály Művelődési Háznak 

VI. megteszi I.-II.-III.-IV. pont szerinti döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat a Polgármesterének 541/2020. 

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

Képviselő-testülete 83/2020. (II.11.), 84/2020. (II.11.) és a 85/2020. (II.11.) határozataival 

módosított, valamint a 324/2020. (VII. 14.) határozatával kiegészített 443/2018. (XI. 20.) 

határozatának hatályon kívül helyezéséről 
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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 2021. január 01. 

napjával hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 83/2020. (II.11.), 84/2020. (II.11.) és 85/2020. (II.11.) határozataival 

módosított, valamint 324/2020. (VII. 14.) határozatával kiegészített 443/2018. (XI. 20.) 

határozatát. 

 

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.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 543/2020. 

(XII.08.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) alapító 

okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok 

miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító okiratát aláírja és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzés érdekében a Magyar Államkincstárhoz megküldi. 

Határidő: 2020. december 11. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

544/2020.(XII.08.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

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 által fenntartott Táncsics 

Mihály Művelődési Ház (1238 Budapest, Grassalkovich út 122.) 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. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse, valamint 

a szükséges feladatok végrehajtásáról intézkedjen. 
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Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

546/2020.(XII.08.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi 

Üzleti tervének elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét.  

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.  

Határidő: 2020. december 13. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

547/2020.(XII.08.) határozata hozzájárulás megadásáról a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére targonca vásárlásához 

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. hozzájárul a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. új targonca vásárlásához önerő 

és lízing konstrukcióban, azzal, hogy a vételárát a társaság közhasznú bevételéből, saját erőből 

biztosítja.  

II. kéri, hogy az Ügyvezető úr vizsgálja meg forint alapú hitelt felvételének a lehetőségét. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről.  

Határidő: 2020. december 13. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 548/2020. 

(XII.08.) határozata Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkakörének 

megállapításáról 
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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  

I. megállapítja, hogy Hantos-Jarábik Klára intézményvezető munkaköre, A kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése alapján: 

igazgató. 

II. intézkedik a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészíttetéséről. 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 549/2020. 

(XII.08.) határozata a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet 

u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található 

ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntésekről 

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 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. 

szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület 

Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére a 392/2020.(VIII.11.) 

határozat alapján 2020. október 22. napján kiírt nyílt pályázati eljárást Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) rendelete 3. 

melléklet 28.1 a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázati 

eljárás során egyetlen érvényes ajánlat sem került benyújtásra. 

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

392/2020. (VIII. 11.) határozatát hatályában fenntartja, azzal, hogy annak végrehajtási 

határidejét 2021. augusztus 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 550/2020. 

(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt 

található ingatlant értékesíteni kívánja Oszlánci István Bérlő részére 9.904.000 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: Lakásrendelet) meghatározott kedvezmények. Bérlőt kérelmére részletfizetési 

kedvezmény, valamint esetleges további kedvezmény a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvényben és a Lakásrendeletben meghatározottak szerint illeti meg. 

II. gondoskodik a Bérlő értesítéséről és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén aláírja az 

I. pontban foglaltaknak és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 



36 
 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek, valamint az 

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

rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

551/2020.(XII.08.) határozata a 195325/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

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

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

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

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

fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728915295010817 és 50729297547100161 

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. június 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

552/2020.(XII.08.) határozata a 195325/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

nyilvántartott,  összesen 96 473 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok 
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értékesítésére lefolytatott pályázati eljárást a 195325/9 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 

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

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

553/2020.(XII.08.) határozata a 195325/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

554/2020.(XII.08.) határozata a 195325/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

terület, 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11, 195325/13, 195325/15, 195325/17, 
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195325/19, 195325/23, 195325/28, 195325/32, 195325/34, 195325/41 helyrajzi számokon 

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

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

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

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

555/2020.(XII.08.) határozata a 195325/19 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

556/2020.(XII.08.) határozata a 195325/28 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(cégjegyzékszám: 01-09-692383) jelöli ki. 

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

557/2020.(XII.08.) határozata a 195325/32 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

558/2020.(XII.08.) határozata a 195325/34 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

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

területen található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest Főváros 

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

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

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

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

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

fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 50728911000043521 azonosítón megtartott 

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

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

09-371712) jelöli ki. 

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

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

foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

559/2020.(XII.08.) határozata a 195519/38 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési 

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

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

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

XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását. 

II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest 

Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem 

sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, 

illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, 

amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

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

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

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Kerületi Építési 

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

található SZT-9 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő 195519/39 helyrajzi 
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számú, 384 m2 területű, „kivett zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű, természetben 

Budapest XXIII. kerület Tompaház utcában található ingatlan kisajátítását. 

II. gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek a Budapest 

Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem 

sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, 

illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, 

amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

561/2020.(XII.08.) határozata Összefogás Soroksárért Frakció javaslata az 

alpolgármesterek 2020. évi jutalmazásáról 

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 nem fogadja el az 

Összefogás Soroksárért Frakció javaslatát, mely szerint 

„Az Összefogás Soroksárért Frakció javasolja, hogy Fuchs Gyula Pál és Sinkovics Krisztián 

Ádám alpolgármesterek 6-6 havi illetményének megfelelő összeg, mint jutalom személyenként 

egyenlő arányban jutalomként szétosztásra kerüljön az I. sz. Összevont Óvoda, a II. sz. 

Napsugár Óvoda és Konyha, a III. sz. Összevont Óvoda, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézet, valamint a XXIII. kerületi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti 

jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói számára.” 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

562/2020.(XII.08.) határozata alpolgármesterek 2020. évi jutalmazásáról 

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 Fuchs Gyula Pál és 

Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármesterek részére 2020. évben jutalmat nem állapít meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

563/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 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, a 346/2020. (VII. 14.) 

határozattal módosított 136/2020. (II. 10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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 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, a 346/2020. (VII. 

14.) határozattal módosított 136/2020. (II. 10.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

564/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 186728 helyrajzi számú ingatlanból a K-100223 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 m2 területű, valamint 

(186728/3) hrsz.-ú, 50  m2 területű ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

249/2020.(V.12.) határozatával módosított 543/2019. (XII.03.)  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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186728 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-100223 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186728/1) hrsz.-ú, 27 

m2 területű, valamint (186728/3) hrsz.-ú, 50  m2 területű ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 249/2020.(V.12.) határozatával módosított 543/2019. (XII.03.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. március 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

565/2020.(XII.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon 

fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

251/2020.(V.12.) határozatával módosított 87/2020. (II.11.) 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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű 

ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) 

határozatával módosított 87/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. március 

31. napjára módosítja.  

 

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-
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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 

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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

567/2020.(XII. 8.) határozata a közfoglalkoztatás 2020. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 

2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja 

 

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 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

569/2020.(XII.08.) határozata a Centrum Televízió Kft. 2020. évi működéséről készült 

beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a Centrum Televízió Kft. 2020. évi működéséről készült beszámolót, 

II. döntéséről értesíti az Centrum Televízió Kft. ügyvezetőjét.  

Határidő: 2020. december 10.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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)  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

571/2020.(XII.08.) határozata az Összefogás Soroksárért Frakció javaslata a Táncsics 

Mihály Művelődési Házból kikerült, kiemelt helyi jelentőségű tárgyak kikerülése 

körülményei kivizsgálásra létrehozott Vizsgálóbizottság megállapításai alapján 

meghozott munkáltatói döntésekről (zárt)  

 

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)  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

573/2020.(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés 

meghozatalára (zárt) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

574/2020.(XII.08.) határozata a „Javaslat előszerződéssel kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi ponttal kapcsolatos döntési folyamat kapcsán keletkezett 

előterjesztés és emlékeztető-részlet kezeléséről  

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 „Javaslat 

előszerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendi pont előterjesztését, 

valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet - 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával - a zárt ülésre készített előterjesztésre 

és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint kezeli. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 575/2020. 

(XII.08.) határozata a 2000. október 10. napján Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata másrészről Bak Ferenc és Bak Béláné között létrejött ingatlan 
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adásvételi előszerződéstől történő elállásról (közzététele a zárt ülésen meghozott 

határozatokra vonatkozó előírások szerint történik) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

576/2020.(XII.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő 

visszavonásáról   

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 „Javaslat a 196660 

és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanokból az M-

101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára”  tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az 

egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában  a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - 

az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

577/2020.(XII.08.) határozata a 196660 és 196661 helyrajzi számú, természetben a Molnár 

szigeten található ingatlanokból az M-101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(196660/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-

101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 alapterületű 

ingatlan tulajdonjogát 91.758,-Ft, azaz kilencvenegyezer-hétszázötvennyolc forint vételár 

ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést helyettesítő adásvétel útján. Ennek 

érdekében  

a) Bartos Gábor részére a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 2/4 – 2/4 

tulajdoni hányadaira tekintettel a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokból az M-

101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 területű 

ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 45.879,-Ft azaz negyvenötezer-

nyolcszázhetvenkilenc forint ellenében. 

b) Mudri Barnabás részére a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 2/4 – 2/4 

tulajdoni hányadaira tekintettel a 196660 és 196661 helyrajzi számú ingatlanokból az M-

101677 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196660/1) helyrajzi számú 6 m2 területű 

ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 45.879,-Ft azaz negyvenötezer-

nyolcszázhetvenkilenc forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatokat, és azok elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás 

megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi 

szerződést. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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2020. december 10. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 578/2020. 

(XII.10.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetői feladatainak idegilenes 

ellátásáról 

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

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

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

(továbbiakban: Intézmény) vezetőjének: Takácsné Juhász Ildikónak a jogviszonya 2020. 

december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésére, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt,  

I. az Intézmény intézményvezetői feladatai ellátására 2021. január 1. napjától 2021. június 30. 

napjáig, de legfeljebb az intézményvezetői álláshely betöltéséig az Intézmény Család- és 

Gyermekjóléti Központja vezetőjét Vincze Pétert bízza meg, egyúttal részére az 

intézményvezetői feladatok ellátásáért, helyettesítési díjként, a Kjt 24. § rendelkezései alapján: 

140.000 Ft összegű helyettesítési díjat állapít meg. 

II. gondoskodik a szükséges munkaügyi dokumentumok elkészítéséről.  

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2021. január 19.  

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. 

(I.19.) határozata a 2021. január 19-ei polgármesteri döntéssel kapcsolatos napirendi 

pontjainak 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 Képviselő-testület 

2021. január 19. napjára tervezett, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat online videós tartalmak készítésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztésben foglalt javaslatról 

- az 1. napirendi pontként szereplő „Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új együttműködési 

megállapodások megkötésére”. című napirendet leveszi napirendjéről, 

- a 16. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről 

történő döntésre” című napirendet leveszi napirendjéről. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. 

(I.19.) határozata a 2021. január 19. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. január 19. napjára tervezett, a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 
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1.) Javaslat online videós tartalmak készítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

2.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Soroksári Szociális Foglalkoztató 

NKft.-vel (közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása) 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegének megállapítására  

5.) Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére 

6.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő 

megállapodások megkötésére 

7.) Javaslat a Bölcsőde 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

8.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2021. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének 

elfogadására  

9.) Javaslata Polgármesteri Hivatal 2021. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, 

továbbá a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására 

10.) Javaslat a BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE 

intézményvezetői pályázatával kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására 

11.) Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan 

terhére történő vízvezetési szolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

12.) Javaslat a 195571/2 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában 

található ingatlan részleges kisajátítására vonatkozó döntés meghozatalára 

13.) Javaslat a 186552/12 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

14.) Javaslat a 195325/23 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra 

vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

16.) Beszámolók a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  

17.) Javaslat a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. 

szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

18.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

19.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

20.) A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 

beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. 

(I.19.) határozata a 457/2020. (XI.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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 Polgármesterének az audiovizuális- és 
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médiaszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 457/2020.(XI.10.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. 

(I.19.) határozata együttműködési megállapodás Soroksári Szociális Foglalkoztató 

Nonprofit Kft.-vel történő megkötéséről (közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos 

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. a jelenleg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által, de a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

személyi állományának közreműködésével ellátott közfoglalkoztatás megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatot 2021. március 1. napjától az Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaság: a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. útján 

látja el, 

II. megköti a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel a jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező, közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú 

együttműködési megállapodást, arra az esetre kiterjedően is, hogy a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhetnek, 

III. felkéri a jegyzőt az együttműködési megállapodás alapján szükséges munkaügyi feladatok 

végrehajtására. 

Határidő:  

- az 1. pont esetében: 2021. március 1. 

- a 2. pont esetében: 2021. január 31. 

- a 3. pont esetében: 2021. február 28. 

- 2021. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, a 3. pontban rögzített feladatok vonatkozásában: dr. Szabó 

Tibor jegyző 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2021.(I.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. 

(I.19.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegének megállapításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen költségvetési évet követő 

három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 7/2021. 

(I.19.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 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 Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi. 

II. döntéséről haladéktalanul értesíti Karácsony Gergely főpolgármester urat. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. 

(I.19.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésével 

kapcsolatos döntés 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 elutasítja az 

Összefogás Soroksárért Frakció módosító javaslatát, mely szerint ne fogadja el az alábbi 

javaslatot: 

„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 
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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” 

 

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 

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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. 

(I.19.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti 

rendjének elfogadásáról 
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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 óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. 

melléklete szerint elfogadja.  

II. veszélyhelyzet fennállása esetén az óvodák nyári zárva tartási és ügyeleti rendjével 

kapcsolatos döntését módosíthatja.  

III. intézkedik az érintettek értesítéséről. 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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 

  

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: 

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  

 

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: 
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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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 16/2021. 

(I.19.) határozata vízvezetési szolgalmi jog alapításáról a 186560/15 helyrajzi számú 

ingatlan, mint uralkodó telek javára, a 186560/14 helyrajzi számú ingatlan, mint szolgáló 

telek terhére 

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 vízvezetési szolgalmi jogot alapít 

az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló 186560/15 helyrajzi számú ingatlan, mint 

uralkodó telek javára, az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló 186560/14 helyrajzi számú 

ingatlan, mint szolgáló telek terhére, a későbbiekben elkészítendő vázrajz alapján, az abban 

meghatározott területre, annak érdekében, hogy a 186560/15 helyrajzi számú 

ingatlantermészetben Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanrészének vízellátása a 

186560/14 helyrajzi számú ingatlan természetben Vadevezős utca 45. szám alatti 

ingatlanrészén található vízbekötésről ikervízmérő felszerelésével biztosítható legyen.  

II. értesíti a döntésről Szentesi Istvánné kérelmezőt, a szolgalmi jog létesítéséhez szükséges 

vázrajz kérelmező által saját költségén, az Önkormányzat által meghatározott tartalommal 

történt elkészíttetését, ingatlan-nyilvántartási záradékoltatását és Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata részére történő benyújtását követően megteszi az I. pont 

szerinti szolgalmi jog alapításához szükséges nyilatkozatot, majd Szentesi Istvánné költségén 

gondoskodik a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről. 

Határidő:2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester     

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 17/2021. 

(I.19.) határozata a 195571/2 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

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

közterületként szereplő részére vonatkozó 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 Budapest XXIII. 

ker. 195571/2 helyrajzi számú, 560 m2 területű, természetben a Tompház utca - Szérűskert 

utcában található, „kert” megnevezésű ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 

számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő, a T-101656 számú változási vázrajznak 

megfelelő tartalommal elkészíttetendő kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 200 m2 területű 

ingatlanrész kisajátítását.  
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II. gondoskodik a kisajátítási terv elkészíttetéséről, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen 

határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – 

az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint 

a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

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. 

 

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

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

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

található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szerződésmintában foglaltaktól az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. június 30. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 20/2021. 

(I.19.) határozata a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 

47/2020. (I.21.) határozattal módosított 303/2019.(VII.02.) határozat módosításáról  
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy módosítja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a GOH csomópont 

felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló, 47/2020.(I.21.) határozatával módosított 

303/2019.(VII.02.) határozata végrehajtási határidejét 2021. szeptember 30-ára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 21/2021. 

(I.19.) határozata a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciók 

véleményezésével kapcsolatos döntéséről szóló 390/2020.(VIII.11.) határozat 

módosításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy módosítja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Molnár-sziget déli 

csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciók véleményezésével kapcsolatban hozott 

390/2020.(VIII.11.) határozata végrehajtási határidejét 2021. április 30-ára.  

 

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.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 23/2021. 

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

testületének a Soroksári Sportcsarnokhoz tartozó helyrajzi számú ingatlanok 

tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, a 165/2014. (III.18.) Ök., a 

626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. (VII.05.) a 405/2017. 

(X.10.), a 7/2019. (I.22.) és a 383/2019. (IX.10.) határozattal módosított 418/2013. (IX.10.) 

Ök. 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 Soroksári Sportcsarnokhoz 

tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának kezdeményezéséről szóló, a 

165/2014. (III.18.), a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015. (V.12.), a 7/2016.(I.19.) a 272/2016. 

(VII.05.) a 405/2017. (X.10.), a 7/2019. (I.22.) és a 383/2019. (IX.10.) határozattal módosított 

418/2013. (IX.10.) határozata végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 24/2021. 

(I.19.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. 
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(I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. (III.10.) határozatokkal módosított 80/2015. 

(II.17.) 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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. 

(III.10.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) határozata végrehajtási határidejét 2022. 

június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 25/2021. 

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

testületének a 390/2019. (IX. 10.) határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 248/2020.(V.12.) határozatával 

módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 0196572/10 helyrajzi számú, 3020 

m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a szabályozási terv tervezete szerinti 

közterület kialakításához szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló 

döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú hasznosítása, illetve belterületbe 

vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről (Millennium-telep és a Lidl Áruház 

között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) szóló 487/2018. (XII.04.) 

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 390/2019. (IX. 10.) 

határozatával valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 248/2020.(V.12.) határozatával módosított, a Budapest XXIII. ker. külterület 

0196572/10 helyrajzi számú, 3020 m2 területű, „szántó” művelési ágú ingatlanból a 

szabályozási terv tervezete szerinti közterület kialakításához szükséges ingatlanrész 

tulajdonjogának megszerzésére irányuló döntéséről, valamint az ingatlanrész végleges más célú 

hasznosítása, illetve belterületbe vonása engedélyeztetésének kezdeményezéséről 

(Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítése érdekében) 

szóló 487/2018. (XII.04.) határozata végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítja.  

 

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

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

testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

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

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

(IV.09.) határozata módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

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

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

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

határidejét 2021. június 30. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 27/2021. 

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

testületének a 184290 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület 

Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű 

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

értékesítéséről szóló, a 147/2020. (III. 10.) határozattal és Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 292/2020.(VI.09.) határozatával 

módosított 237/2019. (V.07.) határozat módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 147/2020. (III. 10.) határozattal és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 292/2020.(VI.09.) 

határozatával módosított 237/2019. (V.07.) határozata végrehajtási határidejét 2021. december 

31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 28/2021. 

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

testületének a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 

161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával 

kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, az 55/2020. (I. 21.) határozattal 

módosított 308/2019. (VII.02.) 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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. 185876 

helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes 

felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről 

szóló, az 55/2020. (I. 21.) határozattal módosított 308/2019. (VII.02.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 29/2021. 

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

testületének a 196667 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A 

„felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú 

szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló 

90/2020. (II.11.) 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 196667 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/A „felülvizsgálat alatt” illetve Völgyhajó utca 

47/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére 

vonatkozó kisajátításról szóló 90/2020. (II.11.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 

28. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 30/2021. 

(I.19.) határozata a 196674 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár 

u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) 

önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú 

szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló 

172/2020. (IV.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 a 196674 helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 62/A illetve Völgyhajó utca 53/A szám 

található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében 

található SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó 

kisajátításról szóló 172/2020. (IV.14.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 28. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 31/2021. 

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

testületének a Budapest XXIII. kerület 186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések 

meghozataláról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 177/2020.(IV.14.) határozatával módosított  409/2019. (IX.10.) 

határozata  hatályon kívül helyezéséről 

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 Budapest XXIII. kerület 

186552/17 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vadevezős utca 20. szám alatti 

ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 177/2020.(IV.14.) határozatával 

módosított  409/2019. (IX.10.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

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.  

 

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 
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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 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.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 34/2021. 

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

testületének a 196668 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B 

illetve Völgyhajó utca 47/B szám található ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-03 számú szabályozási tervlapon 

közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról szóló 334/2020. (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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 196668 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Molnár u. 56/B illetve Völgyhajó utca 47/B szám található 

ingatlan 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található 

SZT-03 számú szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról 

szóló 334/2020. (VII.14.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 35/2021. 

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

testületének a 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 

64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 336/2020. (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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 185086/0/A/5 helyrajzi 

számú, természetben 1238 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló 336/2020. (VII.14.) határozata végrehajtási határidejét 2021. augusztus 31. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 36/2021. 

(I.19.) határozata a Bp. XXIII. ker. Soroksár területén létesítendő játszóterek, 

pihenőparkok kialakítása sorrendiségéről szóló 331/2018. (IX.11.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerület 

Soroksár területén létesítendő játszóterek, pihenőparkok kialakítása sorrendiségéről szóló 

331/2018. (IX.11.) határozata végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja.  

 

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

(I.19.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a tüdőgyulladás elleni 
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vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló 

513/2020. (XI.10.) határozata módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Zimán András 

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

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

határidejét 2021. június 30. napjára módosítja. 

 

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.” 

 

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

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

(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.  

 

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

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

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

módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

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

napjáig.  

 

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 
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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 

…………………………………………………………………………………………… 

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.” 

 

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

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

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

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

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

kelt kérelmének helyt ad, egyúttal 

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

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

határozata III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

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

szerződés megkötésére, továbbá annak szükség szerinti módosítására azzal, hogy annak 
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tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg kivételével —az Önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon eltérhet.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 43/2021. 

(I.19.) határozata a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről szóló beszámolók 

elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint kiadó 

beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.  

II. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS AGENCY Bt. 

beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 44/2021. 

(I.19.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 „Javaslat a 

185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt 

található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú 

egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

45/2021.(I.19.) határozata a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Láng 

Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról  

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 185340 helyrajzi számú, a 

közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 283 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” 

megnevezésű, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. „felülvizsgálat alatt” 

címhelyen alatt található ingatlanra vételi ajánlatot tesz  az értékbecslésben szereplő 

11.449.897,- Ft ellenében, mely összeg – amennyiben az eladónak az értékesítéssel 

kapcsolatban ÁFA fizetési kötelezettsége merül fel – tartalmazza az esetlegesen megfizetendő 

ÁFA összegét is; azzal, hogy az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a tárgyi 

ingatlant is magába foglaló területen fennálló változtatási tilalom megszűnése. 

II. gondoskodik az I. pont szerinti vételár 2021. évi költségvetésbe történő betervezéséről, az I. 

pont szerinti vételi ajánlatnak a tulajdonos felé történő megtételéről, és annak tulajdonos általi 

elfogadása esetén aláírja az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi 

szerződést. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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2021. január 28. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

46/2021.(I.28.) határozata a 2021. január 28. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. január 28. 

napján az alábbi napirendi pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok székhelyeire vonatkozó döntések meghozatalára 

2.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatára, új együttműködési megállapodások megkötésére 

3.) Tájékoztató az előző évek maradvány igénybevételének korrekciójáról 

 

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 
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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. 

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 

 

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. 
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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 

 

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 

 

 

 

2021. február 16. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

51/2021.(II.16.) határozata a 2021. február 16. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok 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 Képviselő-testület 

2021. február 16. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
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- a 8. napirendi pontként szereplő „Javaslat dr. Csima Alfréd János intézményvezető 

közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával 

kapcsolatos döntések meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről, 

- a 21. napirendi pontként szereplő „Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséről szóló 

döntés meghozatalára” című napirendet leveszi napirendjéről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

52/2021.(II.16.) határozata a 2021. február 16. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. február 16. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

2.) Javaslat a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 

29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

4.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (II.18.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

5.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményének Alapító Okiratának módosítására 

7.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

8.) Javaslat a 2021/22-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezésére 

9.) Javaslat a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról szóló 

megállapodás módosítására  

10.) Javaslat a 195519/32 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában 

található ingatlan részleges kisajátítására és a kisajátítással érintett ingatlanrész más célú 

hasznosítására vonatkozó döntés meghozatalára 

11.) Javaslat a Pál apostol utcában található ingatlanrészek értékkülönbözet megfizetése mellett 

történő cseréjével kapcsolatos döntés meghozatalára 

12.) Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Szikes u. 6. szám alatt 

található ingatlanra vonatkozóan megkötött használati megállapodás módosításáról szóló 

döntés meghozatalára 

13.) Javaslat az Völgyhajó utca – Molnár utca által határolt területen található ingatlanokból 

közútként kiszabályozandó egyes ingatlanrészek megvásárlására 

14.) Javaslat a 186560/6 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

15.) Javaslat a Sínpár utca – Szitás utca közötti területen található ingatlanok településrendezési 

szerződés alapján, értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 
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16.) Javaslat a művelés alatt álló ingatlanokból a mindenkor hatályos szabályozási tervek 

szerint közterületként kiszabályozandó ingatlanok más célú hasznosításának 

kezdeményezéséről szóló döntés meghozatalára 

17.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

18.) Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi működéséről, valamint a részére 

nyújtott támogatás felhasználásáról  

19.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról  

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

20.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

21.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

22.) Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2020. évi 

munkájáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés 

használatának rendjéről szóló 29/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 

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 

III. 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 
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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 

 

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 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

56/2021.(II.16.) határozata a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és 

jogokról szóló megállapodás módosításával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy megköti a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatallal a határozat 1. számú mellékletét 

képező megállapodást a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról, és 

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

nem sértő módon eltérnek. 

Határidő: 2021. március 5. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

57/2021.(II. 16.) határozata a 195519/32 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

kerület, Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan 26/2017. (IX.22.) 

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

szabályozási tervlapon közterületként szereplő részére vonatkozó kisajátításról és más 

célú hasznosításának kezdeményezéséről 



69 
 

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 Budapest XXIII. 

ker. 195519/32 helyrajzi számú, 638 m2 területű, természetben a Tompház utca - Szérűskert 

utcában található, „kert” megnevezésű ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 

számú szabályozási tervlapon közterületként (közút) szereplő ingatlanrész kisajátítását és más 

célú hasznosításának engedélyezését.  

II. gondoskodik a kisajátítási terv elkészíttetéséről, a kisajátítási eljárás kezdeményezésére 

vonatkozó kérelemnek a Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen 

határozat melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – 

az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint 

a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. Gondoskodik továbbá a 

más célú hasznosítás iránti eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv elkészíttetéséről és azt 

követően a más célú hasznosítási eljárás kezdeményezéséről. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

58/2021.(II.16.) határozata a Pál apostol utcában található ingatlanrészek 

értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjéről 

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) 

kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyon köréből, és értékkülönbözet megfizetése mellett el 

kívánja cserélni a (186780/3) és (186755) helyrajzi számú ingatlanokból a Budapest Főváros 

XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. Kerületi 

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

1. számú mellékletében található SZT-4 számú szabályozási tervlapon már nem közterületként 

szereplő ingatlanrészeit a Petrányi Dezső Gábor (a továbbiakban. Kérelmező) tulajdonában álló 

186738/4 helyrajzi számú ingatlanból a szabályozási terv szerint közterületként 

kiszabályozandó ingatlanrészre.  

II. az I. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében elkészítteti a három, cserében érintett 

ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést, amennyiben Kérelmező vállalja a 

(186780/3) és a (186755) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslői 

díj 50-50%-ának megfizetését, valamint elkészítteti a szabályozáshoz szükséges vázrajzot, 

majd az ingatlanforgalmi értékbecslések elkészültét követően a pontos csereértékek és 

értékkülönbözet ismeretében új előterjesztést készít a konkrét csereajánlatról – értéktől függően 

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

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

59/2021.(II.16.) határozata a Soroksári Német Nemzetiség Önkormányzattal a Szikes u. 

6. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan megkötött használati megállapodás 

módosításáról 



70 
 

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 2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SNNÖ) között, az Önkormányzat tulajdonában álló, 186082 helyrajzi számú, 

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

vonatkozó megállapodás módosítását kezdeményezi az 1. mellékletet képező tervezet (a 

továbbiakban: Megállapodás) szerint. 

II. a Megállapodás SNNÖ általi elfogadása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Megállapodást aláírja. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

60/2021.(II.16.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyekben történő visszavonásáról  

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 „Javaslat a 196664 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a 

K-101790 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196664/1 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlására”, „Javaslat a 196665 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található 

ingatlanból a K-101872 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196665/1 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlására”, „Javaslat a 196666 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196666/1 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlására”, „Javaslat a 196672 helyrajzi számú, természetben a Molnár 

szigeten található ingatlanból a K-101874 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196672/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlására”, „Javaslat a 196675 helyrajzi számú, természetben a 

Molnár szigeten található ingatlanból a K-101791 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

196675/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására”, „Javaslat a 196676 helyrajzi számú, 

természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a K-101792 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196676/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására”, „Javaslat a 196680 

helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található ingatlanból a K-101793 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196680/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására” tárgyú 

egyedi ügyekben (a továbbiakban: az egyedi ügyek) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

61/2021.(II.16.) határozata a 196664 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101790 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196664/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 196664 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101790 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196664/1 helyrajzi 
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számú, 23 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 351.187,-Ft, azaz háromszázötvenegyezer-

egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből 334.995,-Ft a földterületért fizetendő 

összeg, 16.192,-Ft az elbontandó építmények értéke és költsége. 

Ennek érdekében  

a) Bende János részére a 196664 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196664 helyrajzi számú ingatlanból a K-101790 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196664/1 helyrajzi számú, 23 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 351.187,-Ft azaz háromszázötvenegyezer-egyszáznyolcvanhét forint 

ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.565,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 

334.995,-Ft, 16.192,-Ft az elbontandó építmények értéke és költsége. 

b) kezdeményezi a 196664 helyrajzi számú ingatlanból a K-101790 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196664/1 helyrajzi számú, 23 m2 területű ingatlan más célú 

hasznosításának engedélyezését. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.  

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

62/2021.(II.16.) határozata a 196665 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101872 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196665/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 1966665 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101872 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196665/1 helyrajzi 

számú, 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 524.340,-Ft, azaz ötszázhuszonnégyezer-

háromszáznegyven forint ellenében.  

Ennek érdekében  

a) Bende János részére a 196665 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196665 helyrajzi számú ingatlanból a K-101872 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196665/1 helyrajzi számú 36 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 524.340,-Ft, azaz ötszázhuszonnégyezer-háromszáznegyven forint 

ellenében. 

b) kezdeményezi a 196665 helyrajzi számú ingatlanból a K-101872 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196665/1 helyrajzi számú, 36 m2 területű ingatlan más célú 

hasznosításának engedélyezését. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 
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gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.  

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

63/2021.(II.16.) határozata a 196666 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196666/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 196666 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196665/1 helyrajzi 

számú 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 552.495,-Ft, azaz ötszázötvenkettőezer-

négyszázkilencvenöt forint ellenében, mely összegből 14.565,-Ft/ m2 fajlagos értékkel 

számolva a földterületért fizetendő összeg 364.125,-Ft, 108.370,-Ft az elbontandó/áthelyezendő 

építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 80.000,-Ft a növényzet 

kivágásának és elszállításának a költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland György Viktor részére a 196666 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196666 helyrajzi számú ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 196666/1 helyrajzi számú 25 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 276.247,-Ft, azaz kettőszázhetvenhatezer-

kettőszáznegyvenhét forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.565,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 182.062,-Ft, 54.185,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények 

értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 40.000,-Ft a növényzet kivágásának és 

elszállításának a költsége. 

b) Várhegyi Zsuzsanna részére a 196666 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196666 helyrajzi számú ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 196666/1 helyrajzi számú 25 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 276.248,-Ft, azaz kettőszázhetvenhatezer-

kettőszáznegyvennyolc forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.565,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 182.063,-Ft, 54.185,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények 

értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 40.000,-Ft a növényzet kivágásának és 

elszállításának a költsége. 

c) kezdeményezi a 196666 helyrajzi számú ingatlanból a K-101873 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 196666/1 helyrajzi számú, 25 m2 területű ingatlan más célú 

hasznosításának engedélyezését. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 
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gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat 

érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti.  

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 64/2021. 

(II.16.) határozata a 196672 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten található 

ingatlanból a K-101874 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196672/1) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a K-101874 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196672/1) helyrajzi számú 51 m2 alapterületű ingatlan 

tulajdonjogát 1.242.152,-Ft, azaz egymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-egyszázötvenkettő 

forint ellenében, mely összegből 14.856,-Ft/ m2 fajlagos értékkel számolva a földterületért 

fizetendő összeg 757.656,-Ft, 274.496,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékét is figyelembe véve, valamint 

210.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége. 

Ennek érdekében  

a) Gordos László részére a 196672 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/6 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196672 helyrajzi számú ingatlanból a K-101874 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196672/1) helyrajzi számú 51 m2 területű ingatlan 2/6 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 414.050,-Ft, azaz négyszáztizennégyezer-ötven forint 

ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 

252.552,-Ft, 91.498,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékét is figyelembe véve, 

valamint 70.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége. 

b) Gordos Péter részére a 196672 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/6 tulajdoni hányadára 

tekintettel a 196672 helyrajzi számú ingatlanból a K-101874 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló (196672/1) helyrajzi számú 51 m2 területű ingatlan 2/6 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 414.051,-Ft, azaz négyszáztizennégyezer-ötvenegy forint ellenében, 

mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 252.552,-Ft, 

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

az újrahasznosítható anyagok értékét is figyelembe véve, valamint 70.000,-Ft a növényzet 

kivágásának és elszállításának a költsége.  

c) Dr. Horváth Györgyi Margit részére a 196672 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/6 

tulajdoni hányadára tekintettel a 196672 helyrajzi számú ingatlanból a K-101874 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196672/1) helyrajzi számú 51 m2 területű ingatlan 2/6 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 414.051,-Ft, azaz négyszáztizennégyezer-ötvenegy 

forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 fajlagos értékkel 
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számolva 252.552,-Ft, 91.499,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és 

bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékét is figyelembe véve, 

valamint 70.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége.  

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat 

érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

65/2021.(II.16.) határozata a 196675 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101791 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196675/1) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 196675 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101791 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196675/1) helyrajzi 

számú 25 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 780.690,-Ft, azaz hétszáznyolcvanezer-

hatszázkilencven forint ellenében, mely összegből 14.856,-Ft/ m2 fajlagos értékkel számolva 

a földterületért fizetendő összeg 371.400,-Ft, 219.290,-Ft az elbontandó/áthelyezendő 

építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékének 

figyelembevételével, valamint 190.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a 

költsége. 

Ennek érdekében  

a) Farkas Katalin részére a 196675 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 20/40 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196675 helyrajzi számú ingatlanból a K-101791 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196675/1) helyrajzi számú 25 m2 területű ingatlan 20/40 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 390.345,-Ft, azaz háromszázkilencvenezer-

háromszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 185.700,-Ft, 109.645,-Ft az elbontandó/áthelyezendő 

építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékének 

figyelembevételével, valamint 95.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a 

költsége. 

b) Szabó Ágnes részére a 196675 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 20/40 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196675 helyrajzi számú ingatlanból a K-101791 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196675/1) helyrajzi számú 25 m2 területű ingatlan 20/40 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 390.345,-Ft, azaz háromszázkilencvenezer-

háromszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 185.700,-Ft, 109.645,-Ft az elbontandó/áthelyezendő 

építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékének 
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figyelembevételével, valamint 95.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a 

költsége. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat 

érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási 

eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

66/2021.(II.16.) határozata a 196676 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101792 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196676/1) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 196676 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101792 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196676/1) helyrajzi 

számú 24 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 570.484,-Ft, azaz ötszázhetvenezer-

négyszáznyolcvannégy forint ellenében, mely összegből 14.856,-Ft/ m2 fajlagos értékkel 

számolva a földterületért fizetendő összeg 356.544,-Ft, 213.940,-Ft pedig az elbontandó 

építmények értéke és költsége az újrahasznosítható anyagok értékének figyelembevételével. 

Ennek érdekében Skadra László János részére a 196676 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 196676 helyrajzi számú ingatlanból a K-101792 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196676/1) helyrajzi számú 24 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 570.484,-Ft, azaz ötszázhetvenezer-

négyszáznyolcvannégy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 14.856,-Ft/m2 

fajlagos értékkel számolva 356.544,-Ft, 213.940,-Ft pedig az elbontandó/áthelyezendő 

építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok értékének 

figyelembevételével. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

67/2021.(II.16.) határozata a 196680 helyrajzi számú, természetben a Molnár szigeten 

található ingatlanból a K-101793 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196680/1) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 196680 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101793 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196680/1) helyrajzi 

számú 3 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 44.568,-Ft, azaz negyvennégyezer-

ötszázhatvannyolc forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Németh Hajnalka részére a 196680 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/3 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196680 helyrajzi számú ingatlanból a K-101793 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196680/1) helyrajzi számú 3 m2 területű ingatlan 2/3 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 23.769,-Ft, azaz huszonháromezer-hétszázhatvankilenc 

forint ellenében. 

b) Khenenou Szabrina részére 196680 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/3 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 196680 helyrajzi számú ingatlanból a K-101793 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (196680/1) helyrajzi számú 3 m2 területű ingatlan 1/3 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 11.885,-Ft, azaz tizenegyezer-nyolcszáznyolcvanöt forint 

ellenében. 

c) Németh Ferenc részére a 196680 helyrajzi számú ingatlanból a 196680 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101793 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196680/1) helyrajzi 

számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó holtig tartó haszonélvezeti joga 

megváltására mindösszesen 8.914,-Ft, azaz nyolcezer-kilencszáztizennégy forint ellenében 

tesz megváltási ajánlatot. 

II. megteszi a vételi ajánlatokat és a megváltási ajánlatot, és azok elfogadása esetén aláírja az 

I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő 

adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat bármely tulajdonos általi, vagy a megváltási ajánlat haszonélvező általi el 

nem fogadása, vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén kezdeményezi a 

kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad tekintetében, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

68/2021.(II.16.) határozata a 186560/6 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 
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I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata nem kívánja értékesíteni Hornyák 

Ervin részére a 186560/6 helyrajzi számú, természetben Forster János Jakab utca 4. szám alatt 

található ingatlanban fennálló 746/3144 tulajdoni hányadát.  

II. értesíti a kérelmezőt a döntésről. 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

69/2021.(II.16.) határozata a Sínpár utca – Szitás utca közötti területen található 

ingatlanok értékkülönbözet megfizetése mellett történő cseréjéről  

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) 

településfejlesztés (közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a hatályos szabályozási terv 

végrehajtása), valamint az Önkormányzat, a Virágvölgy Lakópark Ingatlanforgalmazó és -

Beruházó Kft. (Cg.: 01-09-903492; székhely: 1239 Budapest, Szitás utca 126.; a továbbiakban: 

Virágvölgy Kft.) és Schubert István között 2019. július 08. napján Településrendezési 

Szerződésben az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítése céljából 

• a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-10 számú 

szabályozási tervlapon 

o a (196190), (196192), (196193/8), (196196/4) és a (196197/22) helyrajzi számú 

ingatlanok nem közterületként szereplő ingatlanrészeit – a 196190 helyrajzi számú 

ingatlanból 445 m2 területet, a 196192 helyrajzi számú ingatlanból 594 m2 területet, a 

(196193/8) helyrajzi számú ingatlanból 34 m2 területet, a (196196/4) helyrajzi számú 

ingatlanból 860 m2 területet, a (196197/22) helyrajzi számú ingatlanból 1459 m2 

területet   - kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyon köréből és 3358 m2 területet 

47.297.341,-Ft azaz negyvenhétmillió-kettőszázkilencvenhétezer-

háromszáznegyvenegy forint vételár ellenében értékesít a Virágvölgy Lakópark 

Ingatlanforgalmazó és -Beruházó Kft. (Cg.: 01-09-903492; székhely: 1239 Budapest, 

Szitás utca 126.) Kft. részére, 34 m2 területet pedig 489.022,-Ft azaz 

négyszáznyolcvankilencezer-huszonkettő forint vételár ellenében értékesít Schubert 

István részére. 

o a 196189 és a 196193/77 helyrajzi számú ingatlanok közterületként szereplő részeit – a 

196189 helyrajzi számú ingatlanból 11.007 m2 területet, a 196193/77 helyrajzi számú 

ingatlanból 310 m2 területet - településrendezési célból (közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése, helyi közutak kialakítása) mindösszesen 200.461.705,-Ft azaz 

kettőszázmillió-négyszázhatvanegyezer-hétszázöt forint vételár ellenében megvásárol. 

A vásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

• értékesíti a 196206/39 helyrajzi számú, 634 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű ingatlant a Virágvölgy Ingatlanforgalmazó és -Beruházó Kft. (Cg.: 01-09-

903492; székhely: 1239 Budapest, Szitás utca 126.) részére 11.642.776,-Ft azaz 

tizenegymillió-hatszáznegyvenkettőezer-hétszázhetvenhat forint vételáron, azzal, hogy az 

adásvételről az I. pont szerinti ingatlancsere ügyletet is rögzítő telekalakítással vegyes 

csereszerződés rendelkezzen, tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlan részét képezi a T-

101875. számú változási vázrajz szerinti telekalakításnak. 
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II. megteszi az I. pont szerinti vételi és eladási ajánlatokat Schubert István illetve a Virágvölgy 

Lakópark Ingatlanforgalmazó és -Beruházó Kft. (Cg.: 01-09-903492; székhely: 1239 Budapest, 

Szitás utca 126.) Kft. részére, és azok elfogadása esetén aláírja a Településfejlesztési 

Szerződésnek, a jelen határozat I. és II. pontjainak valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő telekalakítással vegyes csereszerződést, melyben rendelkezni szükséges a 196193/75 

és 196193/77 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő, az Önkormányzat javára bejegyzett 

jelzálogjog és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséről valamely, értékében 

a terhelt ingatlanok összértékét legalább elérő értékű kialakuló, nem önkormányzati tulajdonba 

kerülő ingatlanra, és mely szerződés hatályba lépésének feltétele a T-101875. számú változási 

vázrajz szerinti telekalakítás Budapest Főváros Kormányhivatala általi engedélyezése. 

Megteszi a telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

70/2021.(II.16.) határozata a művelés alatt álló ingatlanokból a mindenkor hatályos 

szabályozási tervek szerint közterületként kiszabályozandó ingatlanok/ingatlanrészek 

más célú hasznosításának kezdeményezéséről 

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) 

a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati 

rendelete 1. számú mellékletében található szabályozási tervlapokon közterületként szereplő, 

művelés alól ki nem vett ingatlanok, illetve ingatlanrészek tekintetében kezdeményezi a más 

célú hasznosítás engedélyezése iránti eljárást. 

II. az I. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében elkészítteti a vonatkozó talajvédelmi 

terveket és benyújtja a más célú hasznosítás iránti kérelmet Budapest Főváros 

Kormányhivatalához, valamint megteszi az eljárás során szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

71/2021.(II.16.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratának 

módosításáról szóló 397/2020. (VIII.11.) 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 a Soroksári Dunáért 

és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztásáról és 

alapító okiratának módosításáról szóló 397/2020. (VIII.11.) határozatát elírás miatt 

következőképp módosítja:  

a) a határozat címében a "Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének" szöveg lép, 

b) a határozat II. pontjában a „felügyelőbizottsági” szövegrész helyébe a „kuratóriumi” szöveg 

lép, 

c) a határozat IV. pontja helyébe a következő IV. pont lép: 
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"IV. felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár 

Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi 

Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön." 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

72/2021.(II.16.) határozata a közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

szóló 248/2019. (V.07.) határozat módosításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közalapítványokkal feladat-

ellátási szerződés megkötéséről szóló 248/2019. (V.07.) határozata IV. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„IV. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a határozat 1., 2. és 3. 

mellékletét képező megállapodások aláírására és szükség szerinti módosítására - a támogatási 

összegre irányuló módosítás kivételével -, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok 

tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek."  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

73/2021.(II.16.) határozata a kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozó 

429/2020. (X.13.) 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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a kerület parkolási helyzetének 

javítására vonatkozó 429/2020.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2021. március 31-ére 

módosítja.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

74/2021.(II.16.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 2020. évi működéséről, 

valamint támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Sebők 

Máté ifjúsági tanácsnok, mint a Soroksári Fiatalok Fórumának (a továbbiakban: SFF) elnöke 

által, az SFF 2020. évi működéséről, valamint az SFF részére nyújtott önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

75/2021.(II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

2021. február 23. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 76/2021. 

(II.23.) határozata a 2021. február 23. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 2021. február 23. 

napján az alábbi napirendi pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

2.) Javaslat dr. Csima Alfréd János intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

3.) Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására 

4. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 77/2021. 

(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 az Egészségügyi 

Szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződés - amely kötettett Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye, mint 

munkáltató és Dr. Csima Alfréd János, mint munkavállaló között – 8.4 pontjának a 

munkavállaló által kezdeményezett törlését elfogadja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 78/2021. 

(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 az Egészségügyi 

Szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződés - amely kötettett Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye, mint 

munkáltató és Dr. Csima Alfréd János, mint munkavállaló között – 2.4 pontjának a 

munkavállaló által kezdeményezett törlését elutasítja. 

 

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 
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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 

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 

 

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. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 81/2021. 

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

településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

intézményközpont kialakítása érdekében, 

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

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően 

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

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a Hősök terei új intézményközpont kialakítása okán, valamint a jogszabályváltozások miatt 

elkészítteti Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

felülvizsgálatát.  

II. Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

módosítására vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

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

lefolytatja, majd ezt követően 

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

valamint településképi rendeletének módosításáról szóló rendeletet-tervezetet a Képviselő-

testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2021. március 16. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 83/2021. 

(III.16.) határozata a 2021. március 16. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok 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 Képviselő-testület 

2021. március 16. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
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- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló rendelet módosítására” című előterjesztésben foglalt javaslatról. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 84/2021. 

(III.16.) határozata a 2021. március 16. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. március 16. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására  

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

3.) Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és 

külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra  

4.) Javaslat kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal központi épülete portaszolgálatának 

feladat ellátására 

5.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott 

pályázaton való részvételi szándék megerősítésére  

6.) Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

7.) Javaslat a 2021. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására  

8.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására   

9.) Javaslat Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára 

10.) Javaslat a 196375 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel 

kapcsolatos döntés meghozatalára 

11.) Javaslata 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Vecsés út 37. szám. 1. ajtó található 

ingatlan ingyenes tulajdonba kérésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti ingatlan bérbeadása jogcímére, valamint 

a bérlő személyének kijelölésére vonatkozó döntés meghozatalára 

13.) Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 186681/3 

valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

14.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

15.) Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról 

16.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére - az előterjesztés és a 

döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre 

készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint 

kezelendő) 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  

17.) Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci 

ltp. 1144. ép.) vonatkozóan a Küllei és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-

ellátási előszerződés megkötésére 
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A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

18.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

19.) Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2021.(III.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2021.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 85/2021. 

(III.16.) határozata a parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati 

tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes 

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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata előzetes kötelezettséget vállal 

mindösszesen nettó 615.000.000.- Ft erejéig az Önkormányzat által fenntartott parkok-, és 

fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek 

kaszálása tárgyú szolgáltatási szerződés díjára a 2022. január 01-től 2024. december 31-ig 

terjedő időszakra, az Önkormányzat 2022. évi, 2023. évi és 2024. évi költségvetése terhére, 

évenként nettó 205.000.000 Ft összeghatárig. 

II. intézkedik a kötelezettségvállalás költségvetésekben való szerepeltetésére, továbbá 

gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.  

Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2021. december 31., 

egyebekben a tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 86/2021. 

(III.16.) határozata az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetései 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. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal központi épülete 

portaszolgálati feladatainak ellátását a 2022-2024. években továbbra is egy külső 

professzionális őrzés-védelemmel foglalkozó cég közreműködésével kívánja biztosítani, 

II. a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés díjára kötelezettséget 

vállal 20,463,360-Ft + ÁFA/év összeg erejéig.  

III.  intézkedik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 

IV. intézkedik a kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2022., 2023. és 2024. évi 

költségvetésben való szerepeltetéséről, 

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

épületének portaszolgálati feladatai ellátására vonatkozó szerződést. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 87/2021. 

(III.16.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” benyújtott pályázaton való részvételi szándék megerősítéséről  

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 által az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. 2021.03.11. napján a Budapest XXIII. 

kerület Grassalkovich út 279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda 

fűtéskorszerűsítése érdekében benyújtott támogatási igényt fenntartja,  

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 11 736 881,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – 238 kód Beruházás Napsugár 

Óvoda kazáncsere sora terhére 

III. az önerő biztosításának éve 2021. 

IV. az alábbi nyilatkozatot teszi: 

- a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más 

hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült, 

- a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott (folyamatban 

lévő) pályázattal nem rendelkezik, 

- köztartozással nem rendelkezik,  

- adósságrendezés alatt nem áll,  

- a saját forrás rendelkezésre áll, 

- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

- harmadik személy irányába nincs fennálló olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

- a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és tehermentes, 

- általános forgalmi adó szempontjából a megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal nem 

rendelkezik. 

V. tudomással bír arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által, az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán az 

Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen jogosult eljárni, ide értve a projekt 

megvalósításához szükséges, az Önkormányzatot terhelő további anyagi 

kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó 

jognyilatkozatok megtételét. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

Határidő:  2021. december 31. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 88/2021. 

(III.16.) határozata az egyházaknak nyújtandó támogatási keretösszeg megemeléséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kerületi egyházak 2021. évi támogatására 

biztosított 20.000.000,- Ft keretösszeget 3.000.000.- Ft összeggel megemeli, melyet az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Céltartalék – Egyéb tartalék” sora terhére biztosít.  

II. az Önkormányzat – lehetőségei függvényében - év közben is támogatni kívánja az 

egyházakat, az általuk év közben benyújtott kérelmek megvizsgálása kapcsán.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 89/2021. 

(III.16.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2021. évi 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Újtelep Szent István Plébániát (a továbbiakban: Támogatott) 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-

ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

fűtés (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök beszerzésére, kert 

karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és rendezvények támogatására, évközi és 

nyári táborokra, karbantartási és felújítási munkálatokra a templomban és a plébánián, 

nagycsaládok és rászorulók közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. 

gyerek és családos táborok).  

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

sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

90/2021.(III.16.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2021. évi 

támogatásáról: 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Soroksári Református Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 3.500.000,- Ft, azaz 

Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célra használhat fel:  

gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények szervezésére, 

épületeik és környezetük állagmegóvására és az ehhez kapcsolódó munkálatokra, a templomi 

hangosítórendszer fejlesztésére, valamint működésünk biztosítására. 

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

sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 91/2021. 

(III.16.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus 

Plántáló Gyülekezet 2021. évi támogatásáról: 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet (a továbbiakban: 

Támogatott) 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő 

célokra használhat fel:  

az istentiszteleti hely és annak közvetlen környezetének kialakítására, az istentiszteleti hely 

hiányzó felszereléseinek megvásárlására, gyülekezeti programok: táborok, 

szeretetvendégségek, meghívott előadókkal megrendezett igehirdetői sorozatokra, zenés 

evangélizációk, ökumenikus alkalmakra, valamint a bábcsoport és a gospelkórus 

programjainak, utazásainak megszervezésére. 

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

sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 92/2021. 

(III.16.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom 

u. 111.) 2021. évi támogatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Nagyboldogasszony Főplébániát (a továbbiakban: Támogatott) 7.000.000,- Ft, azaz Hétmillió 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

a plébánia épületeinek javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari 

munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, tetőfedő, 

kőműves, stb.), a templom és a plébánia még hiányzó felújítási/engedélyezési terveinek és 

szakértői véleményeinek az elkészítésére, a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes 

szakipari munkák elvégzésére, a liturgikus és templomi eszközök, textíliák, ruhadarabok 

beszerzésére. 

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

sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 93/2021. 

(III. 16.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2021. évi 

támogatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Görög Katolikus Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) 2.000.000,- Ft, azaz 

Kettőmillió Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

működési költségekre, kisebb felújításokra a templomban és a parókián, az egyházi iroda 

bútorainak és irodatechnikai berendezéseinek cseréjére. 

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

sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

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

(III.16.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2021. évi 

támogatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

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

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

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

elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, légkondicionáló berendezések 

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

villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó temető karbantartására, kertészeti munkák 

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

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

sora. 

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

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

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

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

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

módon eltérhet.  

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

részére 2020. évben megállapított támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos elszámolási 
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kötelezettségének a 42/2021.(I.19.) határozatban meghatározott módosított határidőn belül 

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

IV. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére a III. pontban foglalt elszámolási kötelezettség 

teljesítését követő 30. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 95/2021. 

(III.16.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió Egyházközség 

2021. évi támogatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Újtelep Református Misszió Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott)3.500.000,- Ft, azaz 

Hárommillió-ötszázezer Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

a gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, kulturális programok 

és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és rászorulók segítésére, a gyerekek és 

fiatalok táboroztatására, a  templomkert kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, 

kerítés építés folytatására, karbantartási és felújítási munkálatokra, a kültéri világítás 

kiépítésére, a biztonsági kamerarendszer kiépítésére, kertészeti eszközökre, bútorokra 

szőnyegekre, függönyökre, a templom hangosítástechnikai, valamint akusztikai környezetének 

kialakítására, könyvek beszerzésére.  

A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2021. évi 

költségvetésének „Egyházak támogatása” sora. 

II. a döntést közli az érintettel. 

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

határidőn belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, a felhasználási cél 

módosítására, vagy az elszámolási határidő meghosszabbítására irányuló kérelmére - módosítja 

a jelen határozat 1. számú mellékletét képező minta szerinti támogatási szerződést azzal, hogy 

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

érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2021. április 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

96/2021.(III.16.) határozata a 2021. évi óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

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 óvodai beíratás időpontját 2021. május 10-től 2021. május 12-ig terjedő időtartamban, 

jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény” -ben foglaltak szerint határozza meg. 

II. intézkedik a 2021. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, valamint az óvodák honlapján való közzététele 

érdekében, 

III. amennyiben veszélyhelyzet fennállása esetén az Emberi Erőforrások Minisztere döntést (a 

továbbiakban miniszteri döntés) hoz a beiratkozás központi időpontjáról és menetéről, a 

miniszteri döntés szerint kerül végrehajtásra a 2021. évi óvodai beiratkozás.  

Határidő: 2021. március 31. 

http://www.soroksar.hu-n/
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 97/2021. 

(III.16.) határozata a közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználásáról  

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. Pataki Péterné pályázót 500.000,- Ft összegű, visszatérítendő lakáscélú támogatásban 

részesíti, jelzálogbejegyzéssel; a támogatás visszafizetésének időtartama: 5 év 

II. gondoskodik az érintett értesítéséről, a támogatási szerződés megkötéséről. 

Határidő: az érintett értesítésére: 2021. március 31.,  

a szerződés megkötésére 2021. július 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 98/2021. 

(III.16.) határozata Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a mellékelt tematikában részletezett tartalommal elkészítteti a közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatát, lefolytatja a tervezéshez az egyszerű beszerzési eljárást, 

majd 

II. a kiválasztott tervezővel elkészített új közlekedésfejlesztési koncepció tervezetét a 

Képviselő-testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a Budapest 

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

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

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

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

nyolcszázezer forint vételár ellenében. 

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

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

szerződést. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 100/2021. 

(III.16.) határozata a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről 
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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 meg kívánja szerezni a 

186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti 

ingatlantulajdonjogát, ennek érdekében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 

bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, mint a tulajdonosi 

jogokat gyakorló szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló, 

Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés 

út 37., 1. ajtó alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

II. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata az I. pont szerint ingyenesen 

tulajdonba kérendő ingatlant, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott „lakás- és helyiséggazdálkodás” 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és krízislakás kialakításának céljára 

kívánja felhasználni. 

III. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek – amennyiben szükséges, ideértve a művelési ág szükséges 

megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 

IV. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az 

igényelt ingatlan régészeti lelőhely (azonosító: 66796), régészeti védelem alatt áll, és arról, 

hogy vállalja a védettséghez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. 

V. a Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 helyrajzi számon felvett, „lakás” megnevezésű 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 

felé teljes jogkörben eljár, és valamennyi szükséges nyilatkozatot megtesz. 

VI. aláírja a Budapest XXIII. ker. 186129/0/A/1 helyrajzi számon felvett, „lakás” megnevezésű, 

52 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 101/2021. 

(III.16.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti ingatlan tekintetében a bérlője 

személyének kijelölésére” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete 3. 

számú mellékletének 3.1.1. és 3.1.4. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, 

egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést 

meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 102/2021. 

(III.16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, 
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természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti ingatlan 

bérbeadása jogcíméről, valamint bérlője személyének kijelöléséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. 

szám alatt található, 28 m2 alapterületű társasházi lakást méltányosságból, pályázaton kívüli 

bérbeadás céljára jelöli ki. 

II. Sándor Ilona kérelmének helyt ad és a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti lakás 

bérlőjének Sándor Ilonát jelöli ki méltányosságból, pályázaton kívül történő bérbeadás 

keretében, és vele a tárgyi lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés megkötését 2021. december 

31-éig terjedő határozott időtartamra engedélyezi. 

III. értesíti a kérelmezőt a döntésről és aláírja az I. és II. pontoknak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően elkészített lakásbérleti szerződést. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 103/2021. 

(III.16.) határozata haszonkölcsön szerződés megkötéséről a 186681/3 valamint a 

186687/1 helyrajzi számú ingatlanok 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 (a továbbiakban: Önkormányzat) 

a sport és ifjúsági ügyek, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások helyi közügyek 

valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, 

illetve  a kerületi sport és szabadidősport támogatása önkormányzati közfeladat ellátásának 

támogatása érdekében haszonkölcsön szerződés keretében térítésmentesen biztosítja a Sziget 

Vízisport Alapítvány (Bírósági nyilvántartási szám: 01010012982) számára  

- az 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XXIII. kerület 

186681/3 helyrajzi számú ingatlan Meder utca felőli részén felek által a szerződésben 

pontosan körülírandó 200 m2 nagyságú területének használatát a 186687/1 helyrajzi 

számú ingatlan szabályozási terv szerinti szabályozásának ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezetéséig; 

- az 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XXIII. kerület 

186687/1 helyrajzi számú ingatlan szabályozási terv szerinti szabályozásának ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetését követően a 186687/1 helyrajzi számú ingatlan (beleértve 

az ezen ingatlan szabályozása következtében kialakuló, ettől eltérő helyrajzi számon 

bejegyzésre kerülő ingatlant is), felek által a szerződésben pontosan körülírandó 400 m2 

nagyságú területének használatát. 

II. értesíti a Sziget Vízisport Alapítványt a döntésről, és aláírja az I. pontnak, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő haszonkölcsön szerződéseket. 

Határidő:  

- 186681/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában: 2021. április 15. 

- 186687/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 104/2021. 

(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 

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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 105/2021. 

(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 csereügylet 

lebonyolításáról szóló 433/2020. (X. 13.) határozata végrehajtási határidejét 2021. október 31. 

napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 106/2021. 

(III.16.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról 

készült beszámoló elfogadásáról: 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a 

Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 107/2021. 

(III.16.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére 

kiírt pályázat elbírálásáról (zárt)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 108/2021. 

(III.16.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére 

kiírt pályázat elbírálásáról (zárt) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 109/2021. 

(III.16.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére 

kiírt pályázat elbírálásáról (zárt) 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 110/2021. 

(III. 16.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére 

kiírt pályázat elbírálásáról (zárt)   

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 111/2021. 

(III.16.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról  

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 az 5. számú 

felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) 

vonatkozóan a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási 

előszerződés megkötése tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: tárgyi ügy) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete 3. számú 

mellékletének 5.7. pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a 

fent hivatkozott jogszabályhely alapján – a tárgyi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 112/2021. 

(III.16.) határozata az 5. számú felnőtt fogorvos körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 4. 

Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) működtetésére vonatkozóan a KÜLLEI és Társa Fogászati 

Betéti Társasággal feladat-ellátási előszerződés 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 KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal (feladat ellátásra 

személyesen kötelezett: Dr. Nagy Natália Netta, mint praxisjogot megszerezni kívánó 

feladatellátásra személyesen kötelezett alkalmazott orvos, orvosi pecsétszáma:90778, székhely: 

1204 Budapest, Előd utca 84/A. E. ép. II. lph. földszint 1.; cégjegyzékszám: 01-06-519191; 

adószám: 28883007-1-43) az 5. számú felnőtt fogorvos körzet (1237 Budapest, Újtelep u. 4. 

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

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

praxis engedélyeztetési eljárásban szükségessé válna, annak az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő módon történő módosításáról.  

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2021. március 25. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

113/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok 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 2021. március 25. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontokat az alábbiak szerint módosítja 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat Önkormányzati állásfoglalás 

kialakítására az Európai Bizottság közleményéhez a „Minority SafePack- egymillió aláírás 

a sokszínű Európáért” kezdeményezés kapcsán” című előterjesztésben foglalt javaslatról, 
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- a 8. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Horgász part déli szakasza menti 

lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára” című napirendet leveszi 

napirendjéről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

114/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 2021. március 25. 

napján az alábbi napirendi pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat a Önkormányzati állásfoglalás kialakítására az Európai Bizottság közleményéhez a 

„Minority SafePack- egymillió aláírás a sokszínű Európáért” kezdeményezés kapcsán 

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

4.) Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 

5.) Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

elengedésére 

6.) Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának 

átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre 

7.) Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. 

tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési hozzájárulás 

megállapítására 

8.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott 

pályázat saját forrás biztosításának módosítására 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  

9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés 

megkötéséről szóló döntés meghozatalára 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

115/2021.(III.25.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának a „Minority SafePack - egymillió aláírás a sokszínű Európáért” 

kezdeményezés kapcsán az Európai Bizottság által kiadott közleménnyel kapcsolatos 

állásfoglalásról 

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. köszönetét fejezi ki mindazok felé, akik aláírásukkal támogatták és kiálltak a „Minority 

SafePack - egymillió aláírás a sokszínű Európáért” ügy mellett, 

II. üdvözli az Európai Parlament pozitív hozzáállását a kérdéshez. 

III. elutasítja az Európai Bizottság közleményét, amelyben nem tartja indokoltnak az őshonos 

nemzetiségek széleskörű és közvetlen támogatását, sem anyagilag sem pedig jogilag.  
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IV. támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi javaslat mindegyikét, különösen 

javasolja, hogy a nemzetiségi jogokat az Európai Unió szabályozza és ezek a jogok is képezzék 

az uniós alapszerződés részét. 

V. elvárja a felelős uniós biztostól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, 

hogy konkrét intézkedési javaslat készüljön a „Minority SafePack - egymillió aláírás a sokszínű 

Európáért” európai kezdeményezés kapcsán. 

VI. döntéséről értesíti a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a VI. pont végrehajtásáért Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselésre kijelölt 

közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021.(II.17.) 

önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

116/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról szóló 114/2021.(III.25.) 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 2021. március 25. 

napján a polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról szóló 113./2021.(III.25.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

3.) Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 

4.) Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

elengedésére 

5.) Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának 

átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre 

6.) Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. 

tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési hozzájárulás 

megállapítására 

7.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott 

pályázat saját forrás biztosításának módosítására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (újból 

megnyitásra kerül)  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  
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9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés 

megkötéséről szóló döntés meghozatalára 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

117/2021.(III.25.) határozata a felnőtt háziorvosi praxisok által használt rendelő 

helyiségek rezsi költségének elengedése tárgyában  

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 koronavírus járvány harmadik hullámában a felnőtt háziorvosok többlet munkáját 

megköszönve, 2021. február 1. napjától 2021. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi 

praxisok által használt orvosi rendelőkre megállapított havi rezsi díjak (villany, víz, csatorna, 

gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb költségek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a 

továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését elengedi, amely elengedett rezsi 

díjak és az egyéb költségek fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből. 

II. gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa 

részére. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

118/2021.(III.25.) határozata Budapest XXIII. Kerület Grassalkovich Antal Általános 

Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatos önkormányzati véleményről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának, a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata által történő átvételéről azt követően alakítja ki álláspontját és 

nyilvánít véleményt, ha tájékoztatást kapott Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerület, vagy a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, vagy a Grassalkovich Antal Általános 

Iskola részéről az alábbiakra: 

a./ a 2020/2021 tanévben az Intézménybe járó és a 2021/2022 tanévre beiratkozni szándékozó 

gyermekek szülei által kialakított véleményről; 

b./ jelenleg az Intézmény körzetéhez tartozó iskolaköteles, nem német nemzetiségi oktatásra 

jelentkező gyermekek iskolai ellátását hol és milyen körülmények között lehetséges megoldani; 

c./ a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Zeneiskola további működését hol és milyen 

körülmények között lehetséges megoldani; 

d./ az Intézmény átvétele, hogy érinti az Önkormányzat és a Tankerület között 2016. december 

12. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, illetve az Önkormányzat és a Tankerület között 

fennálló egyéb megállapodásokat, 

e./ a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tárgyalás nélkül továbbra is ingyenes 

tulajdonba kéri-e az Iskola ingatlanát.  

II. az Önkormányzat végleges döntése kialakítása céljából az I. pontban rögzített kérdések, 

felvetések megnyugtató tisztázása érdekében, további egyeztetéseket kezdeményez az 

érintettekkel. 

III. gondoskodik jelen határozat haladéktalan megküldéséről a Tankerület vezetője részére. 
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Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

119/2021.(III.25.) határozata (BKISZ) projekt VII. tenderében megvalósult 

szennyvízcsatornák közművesítési hozzájárulásának megállapítására 

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 BKISZ projekt VII. tender keretében megvalósult szennyvízcsatornáival érintett, ingatlanok 

esetében a közművesítési hozzájárulás mértéke 100.000, -Ft/ingatlan, azonban azon 

ingatlantulajdonosok számára, akik a csatorna üzembe helyezésétől számított 1 éven belül, azaz 

2021. december 12-ig rákötnek a szennyvízcsatornára az Önkormányzat 100%-os 

költségmentességet biztosít. A megvalósult szennyvízcsatornázási létesítmények: 

utca név                                  szakasz határ                                   hossz (fm) 

Fatimai utca                          Temetősor – Szent László utca        537 

Külső Vörösmarty utca            183708/2 hrsz. – Fatimai utca              40 

Szőlősor utca                            183680/4 hrsz. – Fatimai utca            190 

Temetősor                                183695/8 hrsz. - Fatimai utca              150 

Nyír utca                                   Alsóhatár út – Fatimai utca                 840 

Orbán utca                             Orbán u. 3.sz. – Szőlődomb utca         602 

Karmazsin utca                         Karmazsin u. 11 – Á33 jelű átemelő    493 

továbbá: Á32 jelű Orbán utcai szennyvízátemelő 96 fm nyomóvezetékkel. 

II. felkéri a Polgármestert az önkormányzati hatósági feladatok ellátására és a Fővárosi 

Önkormányzat tájékoztatására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

120/2021.(III.25.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására  

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 Polgármestere 87/2021. (III. 

16.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép: 

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 12 910 569,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – 238 kód Beruházás Napsugár 

Óvoda kazáncsere sora terhére 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

121/2021.(III.25.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 

Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés 

megkötéséről szóló döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 
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Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a 

szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

122/2021.(III.25.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 

területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozataláról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti 

ingatlanból a 2. mellékleten jelölt 200 m2 területet bérbe veszi, 200e Ft/év bérleti díj ellenében 

fa tárolása és darabolása céljára.  

II. értesíti az ingatlan tulajdonosait, valamint a haszonélvezőt a döntésről és aláírja az I. pontnak 

és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített bérleti szerződést. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

  

 

 

  

2021. március 31. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 123/2021. 

(III.31.) határozata a 2021. március 31. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pont elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. március 31. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 124/2021. 

(III.31.) határozata Mile-Király Beatrix az Önkormányzat saját halottjává történő 

nyilvánításáról 

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. Mile-Király Beatrixet a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata saját 

halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § c) 

és d) pontja alapján, kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli érdemeire, teljesítményére 

tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési 
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költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „rendezvény” sora.  

II. gondoskodik az elhunyt családjának értesítéséről, a további szükséges egyeztetések 

lefolytatásáról és a kegyeleti feladatok ellátásáról. 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

 

2021. április 1. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

125/2021.(IV.01.) határozata a 2021. április 1. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pont elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. április 1. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról szóló 110/2021. (III.16.) határozata módosítására  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

126/2021.(IV.01.) határozata a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői 

álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról szóló 110/2021. (III.16.) határozata módosításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálásáról szóló 110/2021. (III.16.) határozata I. pontjának bevezető szövegrészét a 

következők szerint módosítja: 

„I. Tar-Bárczy Szilvia Cintia érvényes pályázatot benyújtó pályázót (a továbbiakban: pályázó) 

2021. április 1. napjától kinevezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye állományába 3 hónap próbaidő 

kikötésével, határozatlan időtartamra és egyben határozott időre, 2021. április 1. napjától 2026. 

március 31. napjáig terjedő időtartamra megbízza az intézmény vezetésével, egyúttal 

jogviszonya alapjait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a következők szerint 

állapítja meg:” 

II. intézkedik az érintett személy értesítéséről és a szükséges munkaügyi dokumentumok 

elkészíttetéséről.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2021. április 13. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

127/2021.(IV.13.) határozata a 2021. április 13. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok 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 Képviselő-testület 
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2021. április 13. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és 

működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítására” című 

előterjesztésben foglalt javaslatról. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

128/2021.(IV.13.) határozata a 2021. április 13. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. április 13. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

3.) Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi közoktatási intézményei 

2021/2022-es tanévtől kezdődő átszervezésének önkormányzati véleményezésére 

4.) Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - 

nyújtandó támogatásra 

5.) Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként kiszabályozandó 

ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

6.) Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti út sarkán 

található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196572/14 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

7.) Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által 

határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(196478/1) és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára 

8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 

1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés 

meghozatalára 

9.) Javaslat a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző 

utcában, illetve a Hősök terén található ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

10.) Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Horgász part 186692 hrsz.) 

11.) Javaslat a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításához szükséges 

előkészítési feladataival kapcsolatos döntés meghozatalára 

12.) Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű pályázaton való 

részvételre 

13.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

14.) Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi gazdálkodásáról 



102 
 

15.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, 

a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági 

melléklet elfogadására   

16.) Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de 

minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadására  

17.) Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések 

alapján biztosított szociális ellátásokról  

18.) Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

2020. évi tevékenységéről  

19.) Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (az előterjesztés kezelésére, valamint 

a döntések és a döntés meghozatalának folyamatáról készült emlékeztető nyilvánosságára a 

zárt ülés anyagainak kezelésére irányadó szabályok alkalmazása javasolt) 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

20.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

21.) Tájékoztató a szociális helyzetről 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pont  

22.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, 

természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint 

kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

23.) Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi közbeszerzési tervéről 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021.(IV.14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

129/2021.(IV.13.) határozata a Fekete István Általános Iskolában a 2021/2022-es tanévben 

bevezetendő emelt szintű matematika oktatás tekintetében kialakított véleményéről 

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. egyetért azzal, hogy a Fekete István Általános Iskolában a 2021/2022-es tanévtől emelt 

szintű matematika oktatás kerüljön bevezetésre  

II. gondoskodik a döntés Dél-Pesti Tankerületi Központ részére történő megküldéséről  

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: BeseFerenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

130/2021.(IV.13.) határozata a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a 2021/2022-es 

tanévben bevezetendő emelt szintű ének-zene oktatás tekintetében kialakított 

véleményéről 

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. egyetért azzal, hogy a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a 2021/2022-es tanévtől 

emelt szintű ének-zene oktatás kerüljön bevezetésre 

II. gondoskodik a döntés Dél-Pesti Tankerületi Központ részére történő megküldéséről  

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: BeseFerenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

131/2021.(IV.13.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-

pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 

2021. évi támogatásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát (a 

továbbiakban: Támogatott) – 4.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel:  

- irodai dolgozók számára vizesblokk felújítására, 

- legrosszabb állapotú ablakok kicserélésére és ahol szükséges árnyékoló szerkezettel való 

ellátására, 

- legénységi étkezdében az ebédlő asztalok, székek, a pihenő körletekben a bútorok javítására 

vagy helyettük új beszerzésére, 

- speciális szárítógépre, amely alkalmas téli időszakban, vagy káreset után a tűzoltók teljesen 

átázott ruháinak megszárítására, 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzésére, 

- akkumulátoros magassági ágvágók beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” 

sora.  

II. megköti, szükség szerint – így különösen a Támogatottnak a veszélyhelyzetre való 

hivatkozással benyújtott támogatási cél, illetőleg az elszámolási határidő módosítása iránti 

kérelmére – módosítja a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást azzal, hogy 

annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási összeg kivételével – az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

III. döntését közli az érintettel. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

132/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 „Javaslat a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból 

az M-101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan 
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megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára”, „Javaslat a 196752/4 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés 

meghozatalára” valamint „Javaslat a 196752/11 helyrajzi számú, természetben az Orbán 

utcában található ingatlanból az M-101390 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

196572/20 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” tárgyú 

egyedi ügyekben (a továbbiakban: az egyedi ügyek) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

133/2021.(IV.13.) határozata a 196572/2 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában 

található ingatlanból az M-101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-

101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú 239 m2 

alapterületű ingatlan tulajdonjogát 1.282.952,-Ft, azaz egymillió-

kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázötvenkettő forint vételár ellenében közterület (út) 

céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében a KISDUNA Szövetkezet részére a 196572/2 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101389 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/18) helyrajzi számú 239 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 1.282.952,-Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-kilencszázötvenkettő 

forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás 

megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi 

szerződést 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

134/2021.(IV.13.) határozata a 196752/4 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában 

található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 
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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 meg kívánja szerezni az M-

101395 számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú 77 m2 

alapterületű ingatlan tulajdonjogát 350.042,-Ft, azaz háromszázötvenezer-negyvenkettő 

forint vételár ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő 

adásvétel útján. 

Ennek érdekében a KISDUNA Szövetkezet részére a 196572/4 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101395 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/16) helyrajzi számú 77 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 350.042,-Ft, azaz háromszázötvenezer-negyvenkettő forint ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás 

megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi 

szerződést 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 135/2021. 

(IV.13.) határozata a 196752/11 helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában 

található ingatlanból az M-101390 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-

101390 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/20 helyrajzi számú 663 m2 

alapterületű ingatlan tulajdonjogát 2.469.012,-Ft, azaz kettőmillió-

négyszázhatvankilencezer-tizenkettő forint vételár ellenében közterület (út) céljára történő 

lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében Napholcz Ferenc Mihály részére a 196572/11 helyrajzi számú ingatlanon 

fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel az M-101390 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 196572/20 helyrajzi számú 663 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 2.469.012,-Ft, azaz kettőmillió-négyszázhatvankilencezer-tizenkettő forint 

ellenében. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás 

megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi 

szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 
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benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

136/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 „Javaslat a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti út sarkán 

található ingatlanból az M-101186 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196572/14 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben 

(a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a 

Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-

testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely 

alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 137/2021. 

(IV.13.) határozata a 196572/10 helyrajzi számú, természetben az Orbán utca – Haraszti 

út sarkán található ingatlanból a M-101186 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

196572/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az M-

101186 számú változási vázrajz szerint kialakuló 196572/14 helyrajzi számú 1190 m2 

alapterületű ingatlan tulajdonjogát 4.757.620,-Ft, azaz négymillió-hétszázötvenhétezer-

hatszázhúsz forint vételár ellenében közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást 

helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében Sztojcsev János részére a 196572/10 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára tekintettel az M-101186 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

196572/14 helyrajzi számú 1190 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot 

tesz 4.757.620,-Ft, azaz négymillió-hétszázötvenhétezer-hatszázhúsz forint ellenében. A 

vásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra 

fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén gondoskodik a telekalakítási eljárás 

megindításáról, majd a véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi 

szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 
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valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

138/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 „Javaslat a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – Szőlődomb utca által 

határolt területen található ingatlanból az K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint 

kialakuló (196478/1) és (196478/3) helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló 

döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: az egyedi ügy) Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. 

számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy 

dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges 

döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

139/2021.(IV.13.) határozata a 196478 helyrajzi számú, természetben az Elvira utca – 

Szőlődomb utca által határolt területen található ingatlanból a K-101803 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) helyrajzi számú és (196478/3) helyrajzi 

számú ingatlanok megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a K-101803 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) helyrajzi számú 3 m2 alapterületű 

ingatlan tulajdonjogát 81.687,-Ft, azaz nyolcvanegyezer-hatszáznyolcvanhét forint vételár 

ellenében, közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében  

a) Richter Zsolt Nándor részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) 

helyrajzi számú 3 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 40.843,-Ft, 

azaz negyvenezer-nyolcszáznegyvenhárom forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 40.843,-Ft. 

b) Richter Zsoltné részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára 

tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/1) helyrajzi számú 

3 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 40.844,-Ft, azaz 

negyvenezer-nyolcszáznegyvennégy forint ellenében, mely összegből a földterület értéke 

27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 40.844,-Ft. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni az K-

101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/3) helyrajzi számú 10 m2 

alapterületű ingatlan tulajdonjogát 743.760,-Ft, azaz hétszáznegyvenháromezer-

hétszázhatvan forint vételár ellenében – mely összegből 272.290,-Ft a földterület értéke és az 

újrahasznosítható anyagok értékét is figyelembe véve 471.470,-Ft az elbontandó építmények 



108 
 

értéke és áthelyezési költsége – közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást 

helyettesítő adásvétel útján. 

Ennek érdekében  

a) Richter Zsolt Nándor részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/3) 

helyrajzi számú 10 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 371.880,-

Ft, azaz háromszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a 

földterület értéke 27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 136.145,-Ft., az elbontandó 

építmények értéke és áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 

235.735,-Ft. 

b) Richter Zsoltné részére a 196478 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni hányadára 

tekintettel a K-101803 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196478/3) helyrajzi számú 

10 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 371.880,-Ft, azaz 

háromszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvan forint ellenében, mely összegből a földterület 

értéke 27.229,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 136.145,-Ft., az elbontandó építmények értéke 

és áthelyezési költsége az újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 235.735,-Ft. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

IV. a vételi ajánlatok el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 3. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

140/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 185086/0/A/5 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 5. 

szám alatt található ingatlant értékesíteni kívánja Polereczki Anna Mária Bérlő részére 

10.906.666,- 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: Lakásrendelet) meghatározott kedvezmények. 

Bérlőt kérelmére részletfizetési kedvezmény, valamint esetleges további kedvezmény a lakások 

és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvényben és a Lakásrendeletben meghatározottak szerint illeti meg. 

II. gondoskodik a Bérlő értesítéséről és az ajánlat Bérlő általi elfogadása esetén aláírja az I. 

pontban foglaltak, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az Önkormányzat 

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

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
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Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 141/2021. 

(IV.13.) határozata a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú, természetben 

a Jelző utcában illetve a Hősök terén található ingatlanok megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata lejegyzést és kisajátítást 

helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a Budapest, XXIII. kerület, 185618/2, 

185618/4, 185616 és 185617 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát mindösszesen 

320.459.028,-Ft ellenében. 

Ennek érdekében: 

a) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére a Budapest 

XXIII. kerület, 185618/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 57.128.000,-Ft azaz Ötvenhétmillió-egyszázhuszonnyolcezer forint ellenében; 

b) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére a Budapest 

XXIII. kerület, 185618/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 16.213.362,-Ft azaz Tizenhatmillió-kettőszáztizenháromezer-

háromszázhatvankettő forint ellenében; 

c) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére a Budapest 

XXIII. kerület, 185616 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 214.531.000,-Ft, azaz Kettőszáztizennégymillió-ötszázharmincezegyezer forint 

ellenében; 

d) Geiger József Ferenc (1238 Budapest, Hősök tere 45. szám alatti lakos) részére a Budapest 

XXIII. kerület, 185617 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára vételi 

ajánlatot tesz 32.586.666,-Ft azaz Harminckettőmillió-ötszáznyolcvanhatezer-

hatszázhatvanhat forint ellenében. 

A vásárláshoz szükséges összegeket az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.17.) önkormányzati rendeletének „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére 

biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést. 

III. a vételi ajánlat el nem fogadása vagy a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén 

kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását, gondoskodik a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő 

benyújtásáról, a 2. melléklet szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban 

egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

142/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület közvilágítási hálózat 

vagyonelemei tulajdonjogát térítésmentes átadásáról 

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. Soroksár Önkormányzata közigazgatási határain belül, saját beruházása eredményeként 

létrejött, jelen előterjesztésben részletezett köz- és díszvilágítási hálózatok térítésmentesen 

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába adja a Magyarország helyi 

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

Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) és (5) bekezdés a) pontja és a (7) 

bekezdésének megfelelően.  

II. megköti a jelen határozat mellékletét képező, közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási 

értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával 

a Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület Horgász parton 

létesített közvilágítási vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan.  

III. tudomással bír arról, hogy a jelen határozat mellékletét képező Megállapodás megkötése 

során az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen jogosult eljárni, ide értve a 

Megállapodás aláírását, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételét.  

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

143/2021.(IV.13.) határozata a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében 

támogatott, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának megvalósításához szükséges előkészítési feladataival kapcsolatos döntés 

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 a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési 

programjának támogatásáról szóló 1262/2020.(V.28.) Korm. határozatban foglaltakra 

tekintettel teljes körűen eljár Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

képviseletében a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében támogatott, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításához 

szükséges előkészítési feladataival kapcsolatban, ide értve: 

- az Önkormányzat által a fejlesztési program elemeinek megvalósításához szükséges, az 

Önkormányzatot terhelő további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat 

érdekei sérelmével nem járó szerződések aláírását; 

- a megkötött szerződések teljesítéséhez, valamint a fejlesztési program elemei 

megvalósításához szükséges egyéb – az Önkormányzatot terhelő további anyagi 

kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekei sérelmével nem járó – 

jognyilatkozatok megtételét. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

144/2021.(IV.13.) határozata az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” 

kiírt pályázaton való részvételről  

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 Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete 3.6 pontjában 

szereplő: „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímű pályázaton részt vesz 

a tulajdonában álló, általa fenntartott és működtetett Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 
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279. szám alatti (hrsz: 187926/1) II. számú Napsugár Óvoda és konyha működő 

főzőkonyhájának korszerűsítése, fejlesztése érdekében. 

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 3.459.806,- Ft önerőt, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – Tartalékok – Céltartalékok - 

Pályázati önrész, előkészítés sora terhére. 

III. A támogatás megítélése esetén a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeli ütemezését 

a következő táblázat tartalmazza: 

Tevékenység megnevezése Tevékenység 

megvalósításának 

tervezett ideje 

A tevékenység 

eléréséhez felhasznált 

összeg (Ft)  

önrész+igényelt 

támogatás 

Előkészítés: 2021.02.17-

2021.10.31. 

0 Ft 

Támogatási igény előkészítése, 

árajánlatok bekérése, 

építészeti/műszaki-költségvetési 

dokumentáció készítése, támogatási 

igény benyújtása 

2021.04. 15.  0 Ft 

Hiánypótlás teljesítése 2021.05.17. 0 Ft 

Miniszteri döntés a támogatásról 2021.07.16. 0 Ft 

Támogatás folyósítása 2021.10.31. 0 Ft 

Telekvásárlás  nem szükséges - 

Engedélyezési eljárások nem szükséges - 

Megvalósítás: 2021.11.01-

2022.08.31. 

6 919 612 Ft 

Árajánlatok bekérése, kivitelező 

kiválasztása (nem közbeszerzés)  

2021.11.01-

2021.12.31. 

0 Ft 

Kivitelezés (építési tevékenység) 2022.06.15-

2022.08.31. 

4 294 445 Ft 

Műszaki ellenőrzés 2022.06.15-

2022.08.31. 

508 000 Ft 

Műszaki átadás-átvétel időpontja 2022.08.31. 0 Ft 

Eszközök beszerzése, szállítás, 

beüzemelés (nem közbeszerzés) 

2022.07.01-

2022.08.31. 

2 117 166 Ft 

 

Elszámolás: 2022.09.01-

2022.12.31. 

- 

A projekt befejezésének dátuma, a 

támogatás felhasználásának végső 

határideje 

2022.12.31. 0 Ft 

Szakmai- és pénzügyi elszámolás 

összeállítása, benyújtása 

2022.09.01-

2023.03.31. 

0 Ft 

Összesen:  6 919 612 Ft 

IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere az alábbi nyilatkozatot teszi: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

- a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását, valamint a HACCP rendszer 

előírásainak megfelelő konyha kialakítását. 
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- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek 

keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes 

hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé 

teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia 

fejlesztéséről. 

- a Költségvetési törvény 2. melléklet I. 1.4.1. pont szerinti Intézményi gyermekétkeztetés 

támogatása jogcímen támogatásban részesül. 

- a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs. 

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja. 

- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 

- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek. 

- a fejlesztendő konyha a 2015-2020. években sem központi költségvetési támogatásban, sem 

európai uniós támogatásban nem részesült. 

- a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásainkkal kapcsolatban 

Önkormányzatunkat adólevonási jog nem illeti meg, a pályázat elbírálása és az elszámolás 

során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. 

- vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől számított 10 

évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját fenntartásban működteti. 

V. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere tudomással 

bír arról, hogy a pénzügyminiszter által, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 

kiírt pályázatán az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen jogosult eljárni, ide értve a 

projekt megvalósításához szükséges, az Önkormányzatot terhelő további anyagi 

kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó 

jognyilatkozatok megtételét. 

VI. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere gondoskodik 

a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a pályázat benyújtásáról 

Határidő: 2021. április 15. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

145/2021.(IV.13.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés 

utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlanon fennálló 12/72 

tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) és 

565/2020.(XII.08.) határozataival módosított 87/2020. (II.11.) 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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 186342 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű 

ingatlanon fennálló 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 251/2020.(V.12.) 

és 565/2020.(XII.08.) határozataival módosított 87/2020. (II.11.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. július 31. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

146/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

147/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

gazdálkodásáról készült beszámoló tudomásul vételéről 

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 tudomásul veszi a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

148/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

149/2021.(IV.13.) határozata a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint a Számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló 

és közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek jutatott célzott 

támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai 

tevékenységéről és vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

II. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött -1.035 ezer Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből -1.035 ezer Ft - ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Galéria `13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

150/2021.(IV.13.) határozata a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 

gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint javaslat a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített 

éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  
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I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nek jutatott célzott támogatás 

és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről, és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásának 

eredményeként létrejött 3.244.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott 

eredményből 3.244.000,- Ft-ot eredménytartalékba helyez. 

III. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti döntéséről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

151/2021.(IV. 13.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szociális ellátásra a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált 

Intézményével kötött feladatellátási szerződés alapján 2020. évben biztosított ellátásokról 

szóló beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 
I. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a 

Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött feladatellátási 

szerződések alapján 2020. évben biztosított ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

II.  gondoskodik a szerződéses partner döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

152/2021.(IV.13.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szociális ellátásra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával 

és Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött 

háromoldalú ellátási szerződés alapján 2020. évben biztosított ellátásokról szóló 

beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 
I. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és Pesterzsébet 

Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú ellátási szerződés 

alapján a 2020. évben biztosított ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

II. gondoskodik a szerződéses partnerek döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

153/2021.(IV.13.) határozata a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe 

tartozó szociális ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött 

feladatellátási szerződés alapján 2020. évben biztosított ellátásokról szóló tájékoztatás 

elfogadásáról 
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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 kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális 

ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés 

alapján a 2020. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást - mely szerint ellátási igény 

hiányában a szerződéses partner nem nyújtott szolgáltatást - elfogadja. 

II. gondoskodik a szerződéses partner döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

154/2021.(IV.13.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

azokkal kapcsolatos feladatokról szóló és Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető által 

készített beszámolót elfogadja. 

II. megköszöni a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság, 

valamint a Soroksári Rendőrőrs munkáját, egyúttal szorgalmazza, hogy hatékonyabb 

együttműködés alakuljon ki az illegális hulladéklerakás felszámolása érdekében Budapesti 

Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága és Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata között.  

III. döntéséről értesíti a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét. 

Határidő: 2021. április 21. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

155/2021.(IV.13.) határozata a „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” 

című napirendi ponttal kapcsolatos döntéseinek meghozatala során a zárt ülésre 

vonatkozó szabályok érvényesítéséről 

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 „Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására” című napirendi ponttal kapcsolatos 

döntéseinek meghozatala során – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjának rendelkezését - érvényesíti 

a zárt ülésre vonatkozó szabályokat.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

156/2021.(IV.13.) – 175/2021. (IV. 13.) határozatai helyi támogatás megállapításáról 

(közzétételük a zárt ülésen meghozott határozatokra vonatkozó előírások szerint történik) 

  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

176/2021.(IV.13.) – 178/2021. (IV.213.) határozatai helyi támogatás iránti kérelmek 
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elutasításáról (közzétételük a zárt ülésen meghozott határozatokra vonatkozó előírások 

szerint történik) 

  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

179/2021.(IV.13.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, 

természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint 

kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára” 

tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az 

egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

180/2021.(IV.13.) határozata a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 

helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 

számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a T-101284 

számú változási vázrajz szerint kialakuló, (196400/5) helyrajzi számú 37 m2 alapterületű 

ingatlan tulajdonjogát közterület (út) céljára történő lejegyzést és kisajátítást helyettesítő 

adásvétel útján 740.000,- Ft, azaz hétszáznegyvenezer forint ellenében. Ennek érdekében 

a) Flórián Andrea részére a 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára tekintettel a T-101284 számú változási vázrajz szerint kialakuló, 

(196400/5) helyrajzi számú 37 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot 

tesz 592.000,- Ft, azaz ötszázkilencvenkettőezer forint ellenében. 

b) Flórián Gyuláné részére a 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló 

holtig tartó haszonélvezetére tekintettel a T-101284 számú változási vázrajz szerint kialakuló, 

(196400/5) helyrajzi számú 37 m2 alapterületű ingatlan holtig tartó haszonélvezetének 

megváltására ajánlatot tesz 148.000,- Ft azaz egyszáznegyvennyolcezer forint ellenében. 

II. a vételi és a megváltási ajánlatot megteszi, és azok elfogadása esetén a véglegessé vált 

telekalakítást engedélyező határozat megérkezését követően az I. pont, valamint a vonatkozó 

jogszabályok szerint megszövegezett telekalakítási és adásvételi szerződést aláírja, azzal, hogy 

a szerződésben rendelkezni szükséges a 196403/1 helyrajzi számú ingatlant terhelő, az 

Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjognak a telekalakítás során kialakuló 196400/6 vagy 

a 196400/2 helyrajzi számú ingatlanok valamelyikére történő átjegyzéséről, vagy a jelzálogjog 

alapját képező tartozás kiegyenlítése esetén a jelzálogjog törléséről. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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2021. április 26. 

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

181/2021.(IV.26.) határozata a 2021. április 26. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pont elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. április 26. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

2021. április 28. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

182/2021.(IV.26.) határozata a 2021. április 28. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pont elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. április 28. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Pro Urbe díj adományozására (az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 

előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó 

emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó 

előírások szerint kell kezelni) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

183/2021.(IV.28.) határozata a 2021. évben Pro Urbe díj adományozásáról (zártként 

kezelendő) 

 
 

2021. május 11. 

 
 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 184/2021. 
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(V.11.) határozata a 2021. május 11. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok 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 Képviselő-testület 

2021. május 11. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat Budapest XXIII. kerület Újtelepen 

bölcsőde engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítésére, valamint kötelezettség vállalására” 

című előterjesztésben foglalt javaslatról,  

- sürgősséggel, második napirendi pontként dönt a „Javaslat Budapest XXIII. kerület 

közigazgatási területén buszvárók telepítésére” című előterjesztésben foglalt javaslatról,  

- a 18. napirendi pontként szereplő „Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő 

címek és kitüntetések adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során 

esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített 

előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)” 

című napirendi ponttal kapcsolatos döntését 25. napirendi pontként hozza meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 185/2021. 

(V.11.) határozata a 2021. május 11. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. május 11. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest XXIII. kerület Újtelepen bölcsőde engedélyezési- és kiviteli tervének 

elkészítésére, valamint kötelezettség vállalására  

2.) Javaslat Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén buszvárók telepítésére 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására  

5.) Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány elfogadására  

6.) Javaslat a Bevásárlóközpont területét érintő építési szabályok módosítására vonatkozó 

kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

7.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Fatimai utcai új bölcsőde 

kialakítása érdekében) 

8.) Javaslat a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső 

kontrollrendszer működéséről   

9.) Javaslat SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest 

Főváros Önkormányzata által történő térítésmentes átruházásáról szóló megállapodás 

megkötésére 

10.) Javaslat a 184330 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról, 

valamint a tárgyi ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének 

értékesítéséről szóló döntések meghozatalára  
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11.) Javaslat a 196204 helyrajzi számú, természetben Szitás utca – Lápos utcában található 

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

ingatlan megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a (196189/12) helyrajzi számú 

ingatlanból 184 m2, és a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 103 m2 terület értékesítéséről 

szóló döntés meghozatalára 

12.) Javaslat a 195408, 195409 és 195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. 

kerület, Nyír utca – Temetősor között található ingatlanok részleges értékesítéséről és a 195411 

helyrajzi számú ingatlan részleges megvásárlásáról, a tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos 

használati megállapodásról, valamint per megszüntetéséhez történő hozzájárulásról történő 

döntés meghozatalára 

13.) Javaslat a 195558/1, 195558/2, 195558/3, 195558/4, 195558/5, 195558/6, 195558/7, 

195558/8, 195558/9, 195558/10, 195558/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok 

megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára  

14.) Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd utca 

112. szám alatt található ingatlan 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási 

joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

16.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 2020. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról   

17.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet 

elfogadására 

18.) Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis 

támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására 

19.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámoló elfogadására és a 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott 

eredmény jóváhagyására  

20.) Javaslat a Mendi Vilmos és Mendi Vilmosné által az Önkormányzat tulajdonában álló 

186772/2 helyrajzi számú ingatlan egy része vonatkozásában indított elbirtoklási perben 

viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat 

tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére 

vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni) 

21.) Javaslat a Bak Ferenc és Bak Béláné által szerződés létrehozása iránt az Önkormányzattal 

szemben indított perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára (az Mötv. 

46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az előterjesztést, valamint a döntés során esetlegesen 

elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet a zárt ülésre készített előterjesztésre 

és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint javasolt kezelni) 

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

22.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

23.) Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
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24.) Tájékoztató pályázat benyújtásáról a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben 

megvalósítandó I. üteme tárgyban kiírt programra 

25.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések 

adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó 

információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt 

ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontok  

26.) Javaslat az Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 38. 

szám alatti 342,88 m2 nagyságú területrészén található felépítmény általi gazdagodásának 

megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

27.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. szám alatt található ingatlanon történő 

lakcímlétesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról történő döntés meghozatalára  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 186/2021. 

(V. 11.) határozata a Budapest XXIII. kerület Újtelepen bölcsőde építés engedélyezési- és 

kiviteli tervének elkészítéséről, valamint kötelezettség vállalásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti egy, a Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 183210/3 helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú, 3076 m2 területű beépítetlen telekre tervezett új bölcsőde építési 

engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációját, s ennek érdekében kötelezettséget vállal 

bruttó 84.266 eFt erejéig a megkötendő tervezési szerződés díjára, Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése Céltartalékok jogcím terhére. 

II. a tervezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolítja, valamint a 

tervezést és engedélyeztetést végrehajtja. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

telepítéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a hatályos 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szerződés köt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

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

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

másrészt az esetleges további igények esetén újabb buszvárók telepítésére is kötelezettséget 

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

jognyilatkozatot tesz. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2021.(V.12.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2021.(V.12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 188/2021. 

(V.11.) határozata az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának 

megállapításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2020. évi költségvetési maradványa összegét 

6.713.529.611.- Ft-ban, azaz hatmilliárd-hétszáztizenhárommillió-ötszázhuszonkilencezer-

hatszáztizenegy forintban állapítja meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 189/2021. 

(V.11.) határozata a 195847/55 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 195847/55 

hrsz.-ú telekre vonatkozóan azzal a feltétellel, ha a kérelmező a KÉSZ módosításával 

kapcsolatos költségeket az Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján 

átvállalja és viseli. 

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

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-

tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 190/2021. 

(V.11.) határozata a Fatimai utcai új bölcsőde területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánításáról 

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 tervezett új 

bölcsőde építésének érdekében az Apró utca – Fatimai utca – Nevelő utca – övezethatár közötti 

területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 191/2021. 

(V. 11.) határozata az Apró utca – Fatimai utca – Nevelő utca – övezethatár közötti 

területre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 
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I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását az Apró utca – 

Fatimai utca – Nevelő utca – övezethatár közötti területre vonatkozóan, 

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

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően 

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

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 192/2021. 

(V.11.) határozata a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2020. évi éves 

ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

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 Polgármesteri 

Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége által elkészített 2020. évi éves ellenőrzési jelentést jelen 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 193/2021. 

(V.11.) határozata SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának 

Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról szóló 

megállapodás megkötéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében és érdekeinek figyelembevételével 

megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére 

alkalmas SD BIOSENSOR Stadard Q Covid-19 AG antigén gyorstesztek tulajdonjogának 

Budapest Főváros Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata részére történő térítésmentes átruházása tárgyában.  

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 194/2021. 

(V.11.) határozata a 184330 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi 

hozzájárulásról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata, a Kada Attilának a Budapest XXIII. 

kerület belterület 184330 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 543 m2 területű ingatlanban fennálló 34/40-

ed tulajdoni hányadára tekintettel hozzájárul, hogy Kada Attila az ingatlanból, a használatában 

álló ingatlanrészt bérbe adja. 

II. értesíti Kada Attilát a döntésről. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. május 31. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 195/2021. 

(V.11.) határozata a 184330 helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati 

tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

belterület 184330 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 543 m2 területű ingatlan hatályos szabályozási terv 

szerinti szabályozását oly módon, hogy a szabályozási terv szerint kialakítandó közterületi 

ingatlant az Önkormányzat saját tulajdoni hányadának terhére alakítja ki, majd a szabályozás 

következtében kialakuló nem közterületi ingatlanban esetlegesen fennmaradó tulajdoni 

hányadát ingatlanforgalmi értékbecslés ismeretében értékesíti Kada Attila tulajdonostárs 

részére.  

II. értesíti Kada Attilát a döntésről és gondoskodik az ingatlan szabályozási terv szerinti 

megosztásáról, az ehhez szükséges változási vázrajz elkészíttetéséről, a telekalakítási eljárás 

megindításáról, és annak megtörténtét követően annak ingatlan-nyilvántartáson történő 

átvezettetéséről. Amennyiben a telekalakítás során kialakuló nem közterületi ingatlanban 

marad önkormányzati tulajdoni hányad, úgy gondoskodik az arra vonatkozó ingatlanforgalmi 

értékbecslés elkészíttetéséről, és a tulajdoni hányad forgalmi értékétől függően új előterjesztés 

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

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. október 31. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 196/2021. 

(V.11.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a 

196204 helyrajzi számú, természetben Szitás utca – Lápos utcában található ingatlanból 

a T-102038 számú változási vázrajz alapján kialakuló 196204/1 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a (196189/12) helyrajzi számú 

ingatlanból 184 m2, és a (196193/22) helyrajzi számú ingatlanból 103 m2 terület 

értékesítéséről szóló döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi 

ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a 

szükséges döntést meghozza. 

 

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

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

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

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, valamint ugyanezen vázrajz alapján a 

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

ingatlanból 103 m2 terület értékesítéséről 
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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 a Budapest Főváros XXIII. ker. 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

számú mellékletében található SZT-10 számú szabályozási tervlapon 

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

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

ötszáznegyvenkilencezer-ötszáznégy forint vételár ellenében értékesíti Schubert István 

részére; 

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

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

négyszáznyolcvanegyezer-négyszáznegyvenkilenc forint vételár ellenében értékesíti 

Schubert István részére; 

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

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

hárommillió-háromszázhatvanezer-hatszáztizenkettő forint vételár ellenében megvásárolja.  

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

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

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

102038. számú változási vázrajz szerinti telekalakítás Budapest Főváros Kormányhivatala általi 

engedélyezése. Intézkedik az egyesített telekalakítási eljárás megindításáról és megteszi az 

annak lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 198/2021. 

(V.11.) határozata a 195408, 195409 és 195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület, Nyír utca – Temetősor között található ingatlanok részleges 

értékesítéséről és a 195411 helyrajzi számú ingatlan részleges megvásárlásáról, a tárgyi 

ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodásról, valamint perbeli egyezség 

megkötéséről  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

vételi ajánlatot tesz a 195411 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1336 m2 

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

a) 481 m2 területére (mely az ingatlan 481/1336 tulajdoni hányadának felel meg) Pásztor 

Ferencnének 1.631.071.-Ft vételár ellenében; 

b) 295 m2 területére (mely az ingatlan 295/1336 tulajdoni hányadának felel meg) Szabó 

Tamásnak 1.000.345,-Ft vételár ellenében. 

II. az Önkormányzat felajánlja megvételre a 195408 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 742 m2 alapterületű, „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű 

ingatlan 

a) 207 m2 területét (mely az ingatlan 207/742 tulajdoni hányadának felel meg) Szabó Tamás 

részére 3.237.894,-Ft vételáron; 

b) 104 m2 területét (mely az ingatlan 104/742 tulajdoni hányadának felel meg) Pásztor Ferencné 

részére 352.664,-Ft vételáron. 
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III. az Önkormányzat felajánlja megvételre a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény. szerinti rekreációs célú földszerzés céljából a 195409 helyrajzi 

számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1.624 m2 alapterületű, „a) kivett lakóház b) szőlő 

és gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 

a) 342 m2 területét (mely az ingatlan 342/1624 tulajdoni hányadának felel meg) Szabó Tamás 

részére 5.349.564,-Ft vételáron; 

b) 242 m2 területét (mely az ingatlan 242/1624 tulajdoni hányadának felel meg) Pásztor 

Ferencné részére 820.622,-Ft vételáron 

IV. az Önkormányzat felajánlja megvételre a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény. szerinti rekreációs célú földszerzés céljából a 195410 helyrajzi 

számú, az ingatlan-nyilvántartás adati szerint 1.142 m2 alapterületű, „szőlő és gazdasági 

épület” megnevezésű ingatlan 

a) 472 m2 területét (mely az ingatlan 472/1142 tulajdoni hányadának felel meg) Szabó Tamás 

részére 7.383.024,-Ft vételáron; 

b) 135 m2 területét (mely az ingatlan 135/1142 tulajdoni hányadának felel meg) Pásztor 

Ferencné részére 457.785,-Ft vételáron. 

V. megteszi az I.-II.-III.-IV. pont szerinti eladási és vételi ajánlatokat, azzal, hogy azok csak 

akkor érvényesek, amennyiben mindegyik érintett részéről minden ajánlat elfogadásra kerül, és 

azok érintettek általi elfogadása esetén megköti az I.-II.-II. és IV. pontnak, valamint a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződést, melyben rendelkezni szükséges a 

következőkről: 

a) az érintett ingatlanokra vonatkozóan felek használati megállapodást kötnek, mely alapján az 

ingatlanoknak a 9. melléklet szerinti felmérési rajzon szereplő „A” jelű területet kizárólagosan 

Pásztor Ferencné, „B” jelű területet kizárólagosan az Önkormányzat, „C” jelű területet 

kizárólagosan Szabó Tamás használja; 

b) a szerződésben a felek által közösen meghatározandó, de a szerződés létrejöttét követő 1 

évnél nem hosszabb határidőn belül Szabó Tamás köteles elbontani a 9. melléklet szerinti 

felmérési rajzon szereplő, Nyír utca felőli oldalon található műhelyt, valamint a „B” jelű 

területen található, 26,72 m2 alapterületű tárolót, Pásztor Ferencné pedig köteles elbontani a B 

jelzésű területen található 11.93 m2 alapterületű gazdasági épületet, 5,79 m2 alapterületű 

gazdasági épületet, 10,83 m2 alapterületű gazdasági épületet valamint  az A és B jelű területen 

található 67,53 m2 alapterületű gazdasági épületnek a B jelű területen található részét, és 

amennyiben bontási kötelezettségüknek nevezettek határidőn belül nem tesznek eleget, úgy 

napi 5.000,-Ft késedelmi kötbért kötelesek megfizetni az Önkormányzat részére; 

c) amint a jogszabályok változásai lehetővé teszik, hogy az ingatlanokat a használati megosztás 

szerinti A, B és C jelű területekre telekalakítással meg lehessen osztani, a felek ezt az 

Önkormányzat felhívását követően a közös tulajdon megszüntetése érdekében megteszik, 

kötbérfizetési kötelezettség kikötése mellett vállalják, hogy a telekalakítást esetlegesen 

akadályozó épületeiket/építményeiket az általuk használt területről elbontják, valamint, 

vállalják a közös tulajdon megszüntetése érdekében az ahhoz szükséges nyilatkozatok 

megtételét, dokumentumok aláírását; 

d) elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba az érintett ingatlanok 

Szabó Tamás, valamint Pásztor Ferencné tulajdoni hányadai tekintetében annak biztosítása 

céljából, hogy amennyiben az általuk használt területrészt illetve az abból a későbbiekben 

kialakítandó önálló ingatlant szabályozás érintené, úgy az ahhoz szükséges területet 

térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adják, és hogy amennyiben a tulajdoni hányaduk 

tulajdonjogát át szeretnék ruházni harmadik személy részére, úgy ehhez szükség legyen az 

Önkormányzat hozzájárulására is, amelyet az Önkormányzat csak abban az esetben fog 

megadni, ha a vevő nyilatkozatot tesz arról, hogy a jelen előterjesztés szerint megkötendő 
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szerződésben foglaltakat megismerte, és az abban foglaltakat magára, mint tulajdonjog 

tekintetében jogutódra vonatkozóan kötelezőnek ismeri el. 

VI. az Önkormányzat az V. pont szerinti szerződés létrejötte és az annak alapján Szabó Tamás 

részéről az Önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítése esetén hozzájárul a 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság előtt 6.P.XXIII.22.463/2019. számon folyó, 

jelenleg szünetelő peres eljárás felek általi közös kérelemre történő megszüntetéséhez, vagy 

szünetelés általi megszűnéséhez. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 199/2021. 

(V.11.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 195558/1, 

195558/2, 195558/3, 195558/4, 195558/5, 195558/6, 195558/7, 195558/8, 195558/9, 

195558/10, 195558/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában 

található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos 

egyedi ügyekben (a továbbiakban: egyedi ügyek) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 200/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/1 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102003 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195558/12) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/1 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102003 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/12) 

helyrajzi számú 4 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 11.284,-Ft, azaz tizenegyezer-

kettőszáznyolcvannégy forint ellenében. 

Ennek érdekében 

a) Polyákné Fülöp Emília Zsófia részére a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8-

ad tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-102003 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/12) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 4/8-ad 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 5.642,-Ft, azaz ötezerhatszáz-negyvenkettő forint 

ellenében; 

b) Rózsai István József részére a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/8-ad 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-102003 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/12) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 2/8-ad 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.821,-Ft, azaz kettőezer-nyolcszázhuszonegy forint 

ellenében; 

c) Szántayné Lehoczki Éva részére a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/8-ad 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-102003 számú 
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kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/12) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 1/8-ad 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 1.411,-Ft, azaz egyezer-négyszáztizenegy forint 

ellenében; 

d) Lehoczki Miklós részére a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/8-ad tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195558/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-102003 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (195558/12) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 1/8-ad tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 1.410,-Ft, azaz egyezer-négyszáztíz forint ellenében. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 201/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/2 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101971 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195558/14) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/2 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101971 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/14) 

helyrajzi számú 4 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 11.284,-Ft, azaz tizenegyezer-

kettőszáznyolcvannégy forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Rózsai István részére a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4-ed tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-101971 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (195558/14) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 2/4-ed tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 5.642,-Ft, azaz ötezerhatszáz-negyvenkettő forint ellenében; 

b) Szántayné Lehoczki Éva részére a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4-ed 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-101971 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/14) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 1/4-ed 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.821,-Ft, azaz kettőezer-nyolcszázhuszonegy forint 

ellenében; 

c) Lehoczki Miklós részére a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4-ed tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195558/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-101971 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (195558/14) helyrajzi számú 4 m2 területű ingatlan 1/4-ed tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 2.821,-Ft, azaz kettőezer-nyolcszázhuszonegy forint 

ellenében. 
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Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 202/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/3 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102004 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195558/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/3 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102004 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/16) 

helyrajzi számú 6 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 16.926,-Ft, azaz tizenhatezer-

kilencszázhuszonhat forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Rózsai István részére a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 2/4-ed tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanból a K-102004 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (195558/16) helyrajzi számú 6 m2 területű ingatlan 2/4-ed tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 8.463,-Ft, azaz nyolcezer-négyszázhatvanhárom forint 

ellenében; 

b) Szántayné Lehoczki Éva részére a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4-ed 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanból a K-102004 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/16) helyrajzi számú 6 m2 területű ingatlan 1/4-ed 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 4.231,-Ft, azaz négyezer-kettőszázharmincegy forint 

ellenében; 

c) Lehoczki Miklós részére a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4-ed tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195558/3 helyrajzi számú ingatlanból a K-102004 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (195558/16) helyrajzi számú 6 m2 területű ingatlan 1/4-ed tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 4.232,-Ft, azaz négyezer-kettőszázharminckettő forint 

ellenében. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 
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hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 203/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/4 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102002 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195558/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/4 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102002 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/18) 

helyrajzi számú 7 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 19.747,-Ft, azaz tizenkilencezer-

hétszáznegyvenhét forint ellenében. Ennek érdekében Polyákné Fülöp Emília részére a 

195558/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/4 

helyrajzi számú ingatlanból a K-102002 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

(195558/18) helyrajzi számú 7 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot 

tesz 19.747,-Ft, azaz tizenkilencezer-hétszáznegyvenhét forint ellenében. Az 

ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 204/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/5 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102005 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195558/20) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/5 helyrajzi 
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számú ingatlanból a K-102005 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/20) 

helyrajzi számú 9 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 2.821,-Ft/m2 fajlagos értékkel 

számolva 25.389,-Ft, azaz huszonötezer-háromszáznyolcvankilenc forint ellenében. Ennek 

érdekében Polyákné Fülöp Emília részére a 195558/5 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/5 helyrajzi számú ingatlanból a K-102005 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195558/20) helyrajzi számú 9 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 25.389,-Ft, azaz huszonötezer-

háromszáznyolcvankilenc forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. 

évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 205/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/6 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102006 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/22 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/6 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102006 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/22 helyrajzi 

számú 17 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 41.701,-Ft, azaz negyvenegyezer-hétszázegy 

forint ellenében. Ennek érdekében Varga Istvánné részére a 195558/6 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/6 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102006 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/22 helyrajzi számú 17 m2 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 41.701,-Ft, azaz 

negyvenegyezer-hétszázegy forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és az ingatlan más célú 

hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 
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megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 206/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/7 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101970 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/24 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/7 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101970 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/24 helyrajzi 

számú 11 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 26.983,-Ft, azaz huszonhatezer-

kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Ennek érdekében Varga Istvánné részére a 

195558/7 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/7 

helyrajzi számú ingatlanból a K-101970 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/24 

helyrajzi számú 11 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 26.983,-

Ft, azaz huszonhatezer-kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és 

az ingatlan más célú hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 207/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/8 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101967 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/26 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/8 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101967 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/26 helyrajzi 

számú 11 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 26.983,-Ft, azaz huszonhatezer-

kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Ennek érdekében Varga Istvánné részére a 
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195558/8 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/8 

helyrajzi számú ingatlanból a K-101967 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/26 

helyrajzi számú 11 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 26.983,-

Ft, azaz huszonhatezer-kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és 

az ingatlan más célú hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 208/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/9 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102007 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/28 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/9 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102007 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/28 helyrajzi 

számú 11 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 26.983,-Ft, azaz huszonhatezer-

kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Ennek érdekében Schäffer Józsefné részére a 

195558/9 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/9 

helyrajzi számú ingatlanból a K-102007 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/28 

helyrajzi számú 11 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 26.983,-

Ft, azaz huszonhatezer-kilencszáznyolcvanhárom forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és 

az ingatlan más célú hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 



133 
 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 209/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/10 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101965 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/30 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/10 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101965 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/30 helyrajzi 

számú 12 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 29.436,-Ft, azaz huszonkilencezer-

négyszázharminchat forint ellenében. Ennek érdekében Schäffer Józsefné részére a 

195558/10 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/10 

helyrajzi számú ingatlanból a K-101965 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/30 

helyrajzi számú 12 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 29.436,-

Ft, azaz huszonkilencezer-négyszázharminchat forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és az 

ingatlan más célú hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi 

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 210/2021. 

(V.11.) határozata a 195558/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101968 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195558/32 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195558/11 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101968 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/32 helyrajzi 

számú 31 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 76.043,-Ft, azaz hetvenhatezer-

negyvenhárom forint ellenében. Ennek érdekében Schäffer Józsefné részére a 195558/11 
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helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195558/11 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101968 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195558/32 helyrajzi 

számú 31 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 76.043,-Ft, azaz 

hetvenhatezer-negyvenhárom forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz és az ingatlan más célú 

hasznosításának engedélyezéséhez szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést, 

gondolkodik a más célú hasznosítás iránti kérelemhez szükséges talajvédelmi terv 

elkészíttetéséről majd a más célú hasznosítás iránti eljárás kezdeményezéséről. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 211/2021. 

(V. 11.) határozata a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 

Vágóhíd utca 112. szám alatt található ingatlan 2472/32688 tulajdoni hányadára 

vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

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 kíván élni elővásárlási 

jogával a Budapest XXIII. kerület 184079/14 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, 

Vágóhíd utca 112. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 2723 m2 területű ingatlan Rehák-Pataki Éva Márta 

tulajdonában álló 1236/32688-ad, és Rehák Zsolt tulajdonában álló 1236/32688-ad, 

mindösszesen 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozóan.  

II. értesíti a tulajdonostársakat a döntésről. 

Határidő:2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 212/2021. 

(V.11.) határozata a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciók 

véleményezésével kapcsolatos döntéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének a 21/2021.(I.19.) határozatával módosított 

390/2020.(VIII.11.) határozat módosításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy módosítja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Molnár-sziget déli 

csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciók véleményezésével kapcsolatos döntésről 

szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének a 
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21/2021.(I.,19.) határozattal módosított 390/2020.(VIII.11.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. december 31-ére.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 213/2021. 

(V.11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzata 2020. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolójának elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  
I. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése alapján készült, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

2020. évi gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatai ellátásról szóló beszámolót elfogadja. 

II. gondoskodik Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2020. évi 

gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámoló Budapest Főváros 

Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére 

történő megküldéséről. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 214/2021. 

(V.11.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti 

Oktatásáért számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves 

beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 215/2021. 

(V.11.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz 

felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2021. május 30. 
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Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 216/2021. 

(V.11) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló 

beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján 

elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét elfogadja. 

II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 217/2021. 

(V.11.) határozata a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de 

minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és 

vagyonkezeléséről készített beszámoló, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2020. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról  

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 Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített 

beszámolót, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített 

egyszerűsített éves beszámolót. 

II. a Soroksár Sport Club Kft. 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 49.834.000,- 

Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 49.834.000,- Ft-ot 

eredménytartalékba helyez. 

III. döntéséről értesíti a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezetőjét.  

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 218/2021. 

(V.11.) határozata a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás 

felhasználásáról, valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről 

készített beszámoló, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 

alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról és a 2020. évi 

gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyásáról  

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 Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, 

valamint a 2020. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről készített beszámolót, 
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továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített 

éves beszámolót. 

II. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 

226.000,- Ft adózott eredményt jóváhagyja. Az adózott eredményből 226.000,- Ft-ot 

eredménytartalékba helyez. 

III. döntéséről értesíti a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 219/2021. 

(V.11.) határozata a „Javaslat a Mendi Vilmos és Mendi Vilmosné által az Önkormányzat 

tulajdonában álló 186772/2 helyrajzi számú ingatlan egy része vonatkozásában indított 

elbirtoklási perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára” című 

napirendi ponttal kapcsolatos döntési folyamat kapcsán keletkezett előterjesztés és 

emlékeztető-részlet zárt ülésre készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó 

szabályok szerinti kezeléséről  

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 „Javaslat a Mendi 

Vilmos és Mendi Vilmosné által az Önkormányzat tulajdonában álló 186772/2 helyrajzi számú 

ingatlan egy része vonatkozásában indított elbirtoklási perben viszontkereset benyújtásáról 

történő döntés meghozatalára” című napirendi pont előterjesztését, valamint a döntés során 

esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részletet - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 

rendelkezés alkalmazásával - a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezeli. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 220/2021. 

(V.11.) határozata a Mendi Vilmos és Mendi Vilmosné társa által az Önkormányzat 

tulajdonában álló 186772/2 helyrajzi számú ingatlan egy része vonatkozásában indított 

elbirtoklási perben viszontkereset benyújtásáról (közzététele a zárt ülésen meghozott 

határozatokra vonatkozó előírások szerint történik) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 221/2021. 

(V.11.) határozata a „Javaslat a Bak Ferenc és Bak Béláné által szerződés létrehozása 

iránt az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkereset benyújtásáról történő 

döntés meghozatalára ” című napirendi ponttal kapcsolatos döntési folyamat kapcsán 

keletkezett előterjesztés és emlékeztető-részlet kezeléséről  

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 „Javaslat a Bak 

Ferenc és Bak Béláné által szerződés létrehozása iránt az Önkormányzattal szemben indított 

perben viszontkereset benyújtásáról történő döntés meghozatalára ” című napirendi pont 

előterjesztését, valamint a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó 

emlékeztető részletet - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával - a zárt ülésre 

készített előterjesztésre és jegyzőkönyvére vonatkozó előírások szerint kezeli. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 222/2021. 

(V.11.) határozata Bak Ferenc és Bak Béláné által szerződés létrehozása iránt az 
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Önkormányzattal szemben indított perben benyújtandó viszontkeresetről (közzététele a 

zárt ülésen meghozott határozatokra vonatkozó előírások szerint történik) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 223/2021. 

(V.11.) határozata az Év Pedagógusa cím adományozásáról (zárt) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 224/2021. 

(V.11.) határozata a Soroksár Gyermekeiért cím adományozásáról (zárt) 

 

 

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

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

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 226/2021. 

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

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 227/2021. 

(V.11.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról  
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 „Javaslat az 

Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 38. szám alatti 342,88 

m2 nagyságú területrészén található felépítmény általi gazdagodásának megtérítésével 

kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.6. pontjában a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a 

szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 228/2021. 

(V. 11.) határozata az Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős 

utca 38. szám alatti 342,88 m2 területrészén található felépítmény általi gazdagodásának 

megtérítéséről 

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 96/2017. (III.14.) valamint a 444/2016. (X.18.) határozattal módosított, a felépítmények 

tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat alapján Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata elismeri, és Bod Béla valamint Bod Béláné részére 

megtéríti gazdagodását a 186552/15 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Budapest 

XXIII. kerület Vadevezős utca 38. szám alatt található 342,88 m2 nagyságú területrészén 

található, tartós fennmaradásra alkalmas, összesen bruttó 46 m2 alapterületű felépítmény 

tekintetében mindösszesen 4.250.000,-Ft azaz négymillió-kettőszázötvenezer forint 

értékben, és a gazdagodás megtérítéséről, valamint a Bod Béla és Bod Béláné valamint az 

Önkormányzat között a 186552/15 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Budapest 
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XXIII. kerület Vadevezős utca 38. szám alatt található 386 m2 területére vonatkozó bérleti 

szerződés megszüntetéséről megállapodást köt nevezettekkel. 

II. megköti az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő megállapodást a gazdagodás 

megtérítéséről, és a felek között fennálló bérleti szerződés megszüntetéséről.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 229/2021. 

(V.11.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a 

Budapest XXIII. kerület belterület 185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, 

Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. szám alatt található ingatlanon történő lakcímlétesítéshez 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló döntés meghozatalára” tárgyú egyedi 

ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.15. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét 

a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az 

egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 230/2021. 

(V.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 185901/0/A/3 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. szám alatt található 

ingatlanon történő lakcímlétesítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásával 

kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nevében nem ad tulajdonosi 

hozzájárulást ahhoz, hogy Rigó Ferenc János a Budapest XXIII. kerület belterület 

185901/0/A/3 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 63. fszt. 3. 

szám alatt található ingatlanon lakcímet létesítsen. 

II. döntéséről értesíti Bondor Rudolf Bérlőt. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

2021. május 26. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

231/2021.(V.26.) határozata a 2021. május 26. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok 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 2021. május 26. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontokat az alábbiak szerint módosítja 
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- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre 

(1237 Budapest, Újtelep u. 2. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) vonatkozóan a Küllei és Társa 

Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási szerződés megkötésére” 

kezdeményezés kapcsán” című előterjesztésben foglalt javaslatról, 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

232/2021.(V.26.) határozata a 2021. május 26. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pont elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. május 26. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 2. Szentlőrinci 

ltp. 1144. ép.) vonatkozóan a Küllei és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-

ellátási szerződés megkötésére 

2.) Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 48/2020.(XI.10.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

3.) Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (lakás és üdülő rendeltetési 

egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében) 

4.) Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2021. évben 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

233/2021.(V.26.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról  

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 az 5. számú felnőtt 

fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 2. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) vonatkozóan 

a KÜLLEI és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási szerződés 

megkötése tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: tárgyi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 5.7. 

pontjában a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságára átruházott hatáskörét a 

Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján – a tárgyi ügyben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

234/2021.(V.26.) határozata az 5. számú felnőtt fogorvosi körzet (1237 Budapest, Újtelep 

u. 2. Szentlőrinci ltp. 1144. ép.) működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

feladatellátásra személyesen kötelezett alkalmazott orvos, orvosi pecsétszáma: 90778, 

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

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

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

feladat-ellátási szerződést, azzal a feltétellel, hogy a fogszakorvosi tevékenységet Dr. Nagy 
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Natália Netta, mint praxisjoggal rendelkező, a Küllei és Társa Fogászati Bt. munkavállalójaként 

személyesen köteles ellátni. 

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő eljárásában szükségessé válna, annak az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosításáról.  

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2021.(V.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

szóló 48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 235/2021. 

(V. 26.) határozata a lakás és üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek 

szabályozása érdekében szükséges kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a lakó- és az 

üdülő önálló rendeltetési egységek személygépkocsi elhelyezésére vonatkozóan, 

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

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően 

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

Határidő: 2021. augusztus 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

236/2021.(V.26.) határozata a közalkalmazottak jutalmazásával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben, két alkalommal, nettó 50.000-50.000 Ft/fő átlagos mértékű pénzbeli jutalmat 

biztosít az önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeiben azon 

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

letöltötték.  

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

költségvetési maradvány összegéből.  

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

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának előkészítéséről. 

Határidő:  az Intézményvezetők értesítésére: azonnal, 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására: a 

2021. évi költségvetési rendelet utolsó módosítási időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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2021. június 2.  

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

237/2021.(VI.02.) határozata a 2021. június 2. napján polgármesteri döntést igénylő 

napirendi pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. június 2. 

napján polgármesteri döntést igénylő napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

módosítására 

2.) Javaslat az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra 

3.) Javaslat a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 226/2021. 

(V.11.) határozat módosítására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során 

esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített 

előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2021.(VI.02.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 238/2021. 

(VI.02.) határozata Jelenik Vendel az Önkormányzat saját halottjává történő 

nyilvánításáról 

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. Jelenik Vendelt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről 

szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § d) pontja alapján, közéleti érdemeire, 

teljesítményére tekintettel az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és 

temetési költségeket magára vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „rendezvény” sora.  

II. gondoskodik az elhunyt családjának értesítéséről, a további szükséges egyeztetések 

lefolytatásáról és a kegyeleti feladatok ellátásáról. 

Határidő: 2021. június 4. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

239/2021.(VI.02.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím 

adományozásáról szóló 226/2021. (V.11.) határozat módosításáról (zárt) 
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2021. június 8. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 240/2021. 

(VI.08.) határozata a 2021. június 8. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok 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 Képviselő-testület 

2021. június 8. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására” című 

előterjesztésben foglalt javaslatról. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 241/2021. 

(VI.08.) határozata a 2021. június 8. napján polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontok elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2021. június 8. napjára tervezett, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt meg nem tartható Képviselő-testületi ülés polgármesteri döntést igénylő napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

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

rendelet módosítására 

4.) Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások 

megkötésére 

5.) Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók elismerésére 

6.) Javaslat a Gyöngyszemek Alapítvány részére nyújtandó támogatási kérelem elbírálására 

7.) Javaslat a Horgász part déli szakasza menti lakóingatlant érintő építési szabályok 

módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

8.) Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározására 

9.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására  

10.) Javaslat a 195557, 195519/34 és 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház 

utca - Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok 

megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára  

11.) Javaslat a 195495/27, 195495/34, 195519/4, 195519/11, 195519/16 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként 

kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 
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12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 

1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés 

meghozatalára 

13.) Javaslat a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 

195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában 

található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 

14.) Javaslat a Visegrád belterület 584 és 585 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 573/2020. 

munkaszámon készült változási vázrajz szerinti telekalakításhoz való hozzájárulásról történő 

döntés meghozatalára 

15.) Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Háló utca 7-10. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez való hozzájárulásról szóló döntés 

meghozatalára 

16.) Javaslat a T-102039 vázrajz szerinti telekalakításhoz, és az Önkormányzat javára 

bejegyzett településrendezési kötelezettség, valamint a 196189/11 hrsz.-ú és a 185570/11 hrsz.-

ú ingatlan tekintetében ingatlant terhelő településrendezési kötelezettség, jelzálogjog és az azt 

biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez való hozzájárulásról történő döntés 

meghozatalára 

17.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185091/0/A/8 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. 

ker., Grassalkovich út 111. fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, „üzlethelyiség” 

megnevezésű társasházi albetét ingatlan árverésen történő értékesítéséről szóló döntésre 

18.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

19.) Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő 

címek adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen 

elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és 

a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) 

20.) Beszámoló a kerületi sportéletről  

21.) Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról  

22.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye 2020. évi munkájáról 

23.) Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye 2020. évi munkájáról  

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok 

(tájékoztatók) 

24.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

25.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontok  

26.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 

1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található fszt. 3. szám alatti lakás 

méltányosságból, pályázaton kívül történő ismételt bérbeadásáról szóló döntés meghozatalára 

27.) Javaslat közterületen álló fáról letört faág által okozott gépjárműkárral kapcsolatos 

kártérítési felelősség elismerésére  

28.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 és 185453/14 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó 

ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

A Pénzügyi Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pont (tájékoztató) 

29.) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi I. negyedéves gazdálkodásáról 
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30.) KÖZMEGHALLGATÁS (A közmeghallgatás a veszélyhelyzetre való tekintettel online 

formában kerül megtartásra!)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2021.(VI.08.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

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

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2021.(VI.08.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2021.(VI.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

242/2021.(VI.08.) határozata a közalapítványok részére nyújtandó támogatási keretösszeg 

megemeléséről 

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 2021. évi költségvetésében az önkormányzati alapítványok 2021. évi 

támogatására biztosított 7.000.000,- Ft keretösszeget 4.000.000.- Ft összeggel megemeli, 

melyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány” sora terhére 

biztosít.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

243/2021.(VI.08.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti, szükség 

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

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

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

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

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

terhére.  

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

244/2021.(VI.08.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, 

Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal közhasznú tevékenység 

ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében megköti, szükség 

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

módosítja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és 

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

jelen határozat mellékletét képező közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodást és a 

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

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

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

245/2021.(VI.08.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

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

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

megállapodásmódosítást, amellyel a megállapodás szerinti feladatok ellátására további 

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

Alapítványok támogatása” sora terhére.  

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

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

II. a döntést közli az érintettel. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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

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

munkát végző egészségügyi dolgozók részére támogatás biztosításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere, a Képviselő-testület frakcióinak 

egyetértésével úgy dönt, hogy  

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

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

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

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

történő egyszeri juttatásának fedezetéhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

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

egyösszegű támogatást állapít meg.  

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

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

foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   

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

Dobosi Zsoltot.   

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére 2021. június 20. 
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a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére: az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításának időpontja    

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

247/2021.(VI.08.) határozata a Gyöngyszemek Alapítvány részére nyújtandó támogatási 

igény elbírálásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

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

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

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

mellékletének 8.1 táblázatában szereplő „Polgármesteri külön keret” sor. 

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

belül veszélyhelyzetre való hivatkozással benyújtott, az elszámolási határidő 

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

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

meghatározott támogatási cél kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérhet. 

III. döntéséről értesíti Oldal Brigitta elnök asszonyt.  

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

a III. pont vonatkozásában: 2021. június 11. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

248/2021.(VI.08.) határozata a Horgász part 186862/3 hrsz.-ú lakótelekre vonatkozó 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a Horgász part 

186862/3 hrsz.-ú lakótelekre vonatkozóan azzal a feltétellel, ha a kérelmezők a KÉSZ 

módosításával kapcsolatos költségeket, továbbá a közterülethatár változásához szükséges 

telekalakítási eljárással kapcsolatos költségeket az Önkormányzattal megkötött külön írásos 

megállapodás alapján átvállalják és viselik. 

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

szabályzat módosításának vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

véleményezési eljárást lefolytatja, majd ezt követően 

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

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

249/2021.(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 
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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 I.sz. Összevont Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 

14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

250/2021.(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyha intézményben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló 

döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

óvodai csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelő: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

251/2021.(VI.08.) határozata a 2021/2022-es nevelési évben az III. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

II. az érintetteket értesíti döntéséről. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

252/2021.(VI.08.) határozata a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése céljából pályázati felhívást bocsát ki a jelen 

határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal, melyet a helyben szokásos módon - 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján (1239 

Budapest, Hősök tere 12.) és az Önkormányzat honlapján - tesz közzé. 

II. felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. július 20.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

253/2021.(VI.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  
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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 a 195557 helyrajzi 

számú, a 195519/34 helyrajzi számú, valamint a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó 

ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatala tárgyú egyedi ügyekben (a továbbiakban: 

egyedi ügyek) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - 

az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

254/2021.(VI.08.) határozata a 195557 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101964 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195557/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195557 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101964 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195557/1) helyrajzi 

számú 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 261.556,-Ft, azaz kettőszázhatvanegyezer-

ötszázötvenhat forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő összeg 101.556,-Ft, 

valamint 160.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége. Ennek érdekében 

Filkor János részére a 195557 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/12 + 8/12, mindösszesen 

12/12 tulajdoni hányadára tekintettel a 195557 helyrajzi számú ingatlanból a K-101964 számú 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195557/1) helyrajzi számú 36 m2 területű ingatlan 12/12 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 261.556,-Ft, azaz kettőszázhatvanegyezer-

ötszázötvenhat forint ellenében mely összegből a földterületért fizetendő összeg 101.556,-Ft, 

valamint 160.000,-Ft a növényzet kivágásának és elszállításának a költsége. Az 

ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és azok annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban 

foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi 

szerződést. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

255/2021.(VI.08.) határozata a 195519/34 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 
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- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101966 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/47 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/34 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101966 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/47 helyrajzi 

számú 36 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 88.308,-Ft, azaz nyolcvannyolcezer-

háromszáznyolc forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Ifj. Weidinger György részére a 195519/34 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4 

+ 1/4, mindösszesen 2/4 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/34 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101966 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/47 helyrajzi 

számú 36 m2 területű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 44.154,-Ft, 

azaz negyvennégyezer-egyszázötvennégy forint ellenében; 

b) Weidinger Péter részére a 195519/34 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/4 + 1/4, 

mindösszesen 2/4 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/34 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101966 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/47 helyrajzi 

számú 36 m2 területű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 44.154,-Ft, 

azaz negyvennégyezer-egyszázötvennégy forint ellenében; 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

256/2021.(VI.08.) határozata a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

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

kialakuló 195519/50 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

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

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

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

négyszáznyolcvan forint ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 539.660,-Ft, 
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202.500,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmények értéke és bontási/áthelyezési költsége, 

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

Ennek érdekében  

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

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

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

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

négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterület 

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

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

elszállításának a költsége. 

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

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

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

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

négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely összegből a földterület 

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

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

elszállításának a költsége. 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

257/2021.(VI.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról  

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 195495/27 

helyrajzi számú, a 195495/34 helyrajzi számú, a 195519/4 helyrajzi számú, a 195519/11 

helyrajzi számú és a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert 

utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló 

döntés meghozatala tárgyú egyedi ügyekben (a továbbiakban: egyedi ügyek) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú 

mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy - a 

fent hivatkozott jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

258/2021.(VI.08.) határozata a 195495/27 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101960számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195495/39 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195495/27 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101960 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi 

számú 7 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 17.171,-Ft, azaz tizenhétezer-

egyszázhetvenegy forint ellenében. 

Ennek érdekében 

a) Szabó Istvánné részére a 195495/27 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 4/8 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195495/27 helyrajzi számú ingatlanból a K-101960 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú 7 m2 területű 

ingatlan 4/8 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 8.586,-Ft, azaz nyolcezer-

ötszáznyolcvanhat forint ellenében; 

b) Szilágyi Viktória részére a 195495/27 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/8 

tulajdoni hányadára tekintettel a 195495/27 helyrajzi számú ingatlanból a K-101960 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi számú 7 m2 területű 

ingatlan 1/8 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 2.146,-Ft, azaz kettőezer- 

egyszáznegyvenhat forint ellenében; 

c) Szilágyi Áron részére a 195495/27 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/8 + 2/8, 

mindösszesen 3/8 tulajdoni hányadára tekintettel a 195495/27 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101960 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/39 helyrajzi 

számú 7 m2 területű ingatlan 3/8 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 6.439,-Ft, 

azaz hatezer-négyszázharminckilenc forint ellenében; 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő:2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

259/2021.(VI.08.) határozata a 195495/34 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101961 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195495/41 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 
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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 közterület (út) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195495/34 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101961 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/41 helyrajzi 

számú 9 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 22.077,-Ft, azaz huszonkettőezer-hetvenhét 

forint ellenében. Ennek érdekében Szigeti Ferencné részére a 195495/34 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 195495/34 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-101961 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/41 helyrajzi számú 9 m2 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 22.077,-Ft, azaz 

huszonkettőezer-hetvenhét forint ellenében. Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra 

fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni hányad 

tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek 

Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete 

szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásban 

szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő:2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

260/2021.(VI.08.) határozata a 195519/4 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101962 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/4 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) 

helyrajzi számú 16 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 75.298,-Ft, azaz hetvenötezer-

kettőszázkilencvennyolc forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Palla Mónika részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220-ad tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.187,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő 

összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

b) Palla Teréz részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220-ad tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 



154 
 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.188,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 3.747,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

c) Palla Attila részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220-ad tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.187,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő 

összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

d) Palla Sarolta részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.188,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 3.747,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

e) Palla László részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.187,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő 

összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

f) Palla Ferenc részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.188,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 3.747,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

g) Palla József részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.187,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő 

összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

h) Palla István részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) 

helyrajzi számú 16 m2 területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

7.188,-Ft, azaz hétezer-egyszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a 

földterületért fizetendő összeg 3.747,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási 

költsége az újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

i) Palla Erika részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.187,-Ft, azaz 
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hétezer-egyszáznyolcvanhét forint ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő 

összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.441,-Ft; 

j) Palla Éva részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

21/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 21/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 7.188,-Ft, azaz 

hétezer-egyszáznyolcvannyolc forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 3.746,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 3.442,-Ft; 

k) Csór János részére a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanon fennálló mindösszesen 

10/220 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/4 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101962 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (195519/51) helyrajzi számú 16 m2 

területű ingatlan 10/220 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 3.423,-Ft, azaz 

háromezer-négyszázhuszonhárom forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 1.784,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási költsége az 

újrahasznosítható anyagok figyelembevételével 1.639,-Ft; 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő:2022. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

261/2021.(VI.08.) határozata a 195519/11 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101959 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló 195519/55 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/11 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101959 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/55 helyrajzi 

számú 25 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 135.689,-Ft, azaz egyszázharmincötezer-

hatszáznyolcvankilenc forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Molnár Csilla Erika részére a 195519/11 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen1/2 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/11 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101959 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/55 helyrajzi 

számú 25 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 67.845,-Ft, 
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azaz hatvanhétezer-nyolcszáznegyvenöt forint ellenében, mely összegből a 

földterületért fizetendő összeg 30.663,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási 

költsége 37.182,-Ft; 

b) Molnár László részére a 195519/11 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen1/2 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/11 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-101959 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/55 helyrajzi 

számú 25 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 67.844,-Ft, 

azaz hatvanhétezer-nyolcszáznegyvennégy forint ellenében, mely összegből a 

földterületért fizetendő összeg 30.662,-Ft, az elbontandó építmények értéke és bontási 

költsége 37.182,-Ft 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő:2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

262/2021.(VI.08.) határozata a 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca 

- Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102008számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (195519/57) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 195519/16 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102008 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/57 helyrajzi 

számú 15 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 66.795,-Ft, azaz hatvanhatezer-

hétszázkilencvenöt forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) Hermann Nándor részére a 195519/16 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen1/6 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/16 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102008 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/57 helyrajzi 

számú 15 m2 területű ingatlan 1/6 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 11.132,-Ft, 

azaz tizenegyezer-egyszázharminckettő forint ellenében, mely összegből a 

földterületért fizetendő összeg 6.132,-Ft, a növényzet kivágásának és elszállításának 

költsége 5.000,-Ft; 

b) Hermann Mária részére a 195519/16 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen 4/6 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/16 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102008 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/57 helyrajzi 

számú 15 m2 területű ingatlan 4/6 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 44.530,-Ft, 



157 
 

azaz negyvennégyezer-ötszázharminc forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 24.530,-Ft, a növényzet kivágásának és elszállításának költsége 

20.000,-Ft; 

c) Hermann Mária Judit részére a 195519/16 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 

mindösszesen 1/6 tulajdoni hányadára tekintettel a 195519/16 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102008 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/57 helyrajzi 

számú 15 m2 területű ingatlan 1/6 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 11.133,-Ft, 

azaz tizenegyezer-egyszázharminchárom forint ellenében, mely összegből a 

földterületért fizetendő összeg 6.133,-Ft, a növényzet kivágásának és elszállításának 

költsége 5.000,-Ft. 

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

költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

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

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

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

feltételének fennállása esetén kezdeményezi a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi tulajdoni 

hányad tekintetében, gondoskodik a kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

kérelemnek Budapest Főváros Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat 

melléklete szerinti nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos 

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

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

határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az 

Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő:2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

263/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan 

hasznosításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. 

szám alatt található lakást nyilvános árverésen történő értékesítésre jelöli ki.  

II. gondoskodik a tárgyi ingatlan forgalmi értékére vonatkozó igazságügyi ingatlanforgalmi 

szakvélemény aktualizálásáról, majd ezt követően intézkedik a tárgyi ingatlan értékesítése 

tárgyában előterjesztés készítése iránt az árverés részleteinek meghatározása céljából. 

Határidő: 2021. július 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

264/2021.(VI.08.) határozata a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 

195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest XXIII. 

ker.  

- 195596/2 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában található, „kert” 

megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca utcában található, 

„kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként 

(közút) szereplő ingatlanrészek kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 

195519/8, 195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. gondoskodik a kisajátítási tervek majd az előzetes szakértői vélemények elkészíttetéséről, a 

kisajátítási eljárások kezdeményezésére vonatkozó kérelmek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozatok, 

valamint a kisajátítási eljárásokban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásokban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárások során, illetve a kisajátítási határozatokban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

265/2021.(VI.08.) határozata hozzájárulás megadásáról a Visegrád, 584-585 hrsz.-ú 

ingatlanokat érintő, 573/2020 munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata(a továbbiakban: Önkormányzat), 

mint a Visegrád 585 helyrajzi számú ingatlan terhére, a Visegrád 604 helyrajzi számú ingatlan 

javára bejegyzett átjárási szolgalmi jog jogosultja hozzájárulását adja a Visegrád, 584 helyrajzi 

számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan, 

valamint a Visegrád 585 helyrajzi számú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok 573/2020 munkaszámon nyilvántartott változási 

vázrajz szerinti telekalakításához. 

II. Értesíti a kérelmezőt, aláírja az I. pont szerint megszövegezett nyilatkozatot, valamint az I. 

pont szerinti döntés végrehajtásához esetlegesen szükséges egyéb dokumentumokat. 

Határidő: 2021.július 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

266/2021.(VI.08.) határozata a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Háló 

utca 7-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez való 

hozzájárulásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

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

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

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

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

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

Fehér Mihály tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba az ajándékozással 

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

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

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

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

I. pontban foglaltak szerinti tartalommal. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

267/2021.(VI.08.) határozata a T-102039 vázrajz szerinti telekalakításhoz, és az 

Önkormányzat javára bejegyzett településrendezési kötelezettség, valamint a 196189/11 

hrsz.-ú és a 185570/11 hrsz.-ú ingatlan tekintetében ingatlant terhelő településrendezési 

kötelezettség, jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez 

való hozzájárulásról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

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

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

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

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

hozzájárul a T-102039 számú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz és 

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

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

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

helyrajzi számú ingatlanokra,  

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

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

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

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

történő átjegyzéséhez. 

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

Határidő: 2021. június 30. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

268/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185091/0/A/8 hrsz.-ú, természetben 

1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 111. fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” 

címhelyen található, „üzlethelyiség” megnevezésű társasházi albetét ingatlan 

értékesítéséről és az ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek 

megállapításáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

185091/0/A/8 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 111. fszt. 8. ajtó 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlant nyilvános árverésen értékesíti a 

legmagasabb vételárat ajánló részére, nettó 5.640.000,-Ft kikiáltási ár és 100.000,-Ft-os 

licitlépcső alkalmazása mellett. Az árverés lebonyolítására a Polgármesteri Hivatalt kéri 

fel. A részletes árverési kiírást tartalmazó dokumentum eladási ára 10.000 Ft + Áfa. A 

vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az ingatlanra vonatkozóan fennálló 

bérleti jogviszonyt a jelenlegi bérlővel bérbeadóként legalább az adásvételi szerződés 

létrejöttét követő 2 évig fenntartja. 

II. Elkészítteti és közzéteszi az árverési hirdetményt. 

III. Eredményes árverés esetén aláírja az árverés nyertesével kötendő, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő adásvételi-szerződést. 

IV. Felkéri az elővásárlási jog jogosultját nyilatkozattételre. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

269/2021.(VI.08.) határozata a SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek 

tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról 

szóló megállapodás megkötéséről szóló 536/2020. (XII.08.) 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 SARS-CoV-2 

vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által 

történő ingyenes átruházásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 536/2020.(XII.08.) 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„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 és érdekeinek figyelembevételével 

megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére 

alkalmas (SGTi-flex, COVID-19 Ag) antigén gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros 

Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére 

történő térítésmentes átruházása tárgyában, illetve a létrejött megállapodást szükség esetén 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében és érdekeinek 

figyelembevételével módosítja.” 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

270/2021.(VI.08.) határozata a SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek 

tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról 

szóló megállapodás megkötéséről szóló 193/2021. (V.11.) 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 SARS-CoV-2 

vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által 

történő ingyenes átruházásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 193/2021. (V.11.) 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„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 és érdekeinek figyelembevételével 

megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére 

alkalmas SD BIOSENSOR Stadard Q Covid-19 AG antigén gyorstesztek tulajdonjogának 

Budapest Főváros Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata részére történő térítésmentes átruházása tárgyában, illetve a létrejött 

megállapodást szükség esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

képviseletében és érdekeinek figyelembevételével módosítja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

271/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás kezdeményezéséről szóló 506/2020. 

(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 Budapest XXIII. 

185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

ingatlannal kapcsolatos, közös tulajdon megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás 

kezdeményezéséről szóló 506/2020. (XI.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

október 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

272/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben 

Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntéséről szóló 

507/2020. (XI.10.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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 Budapest XXIII. 

185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

ingatlannal kapcsolatos döntéséről szóló 507/2020. (XI.10.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

273/2021.(VI.08.) határozata a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, 

Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 

45/2021. (I.19.) határozat 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 a 185340 helyrajzi 

számú, természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra 

vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

augusztus 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

274/2021.(VI.08.) határozata az Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan 

Vadevezős utca 38. szám alatti 342,88 m2 területrészén található felépítmény általi 

gazdagodásának megtérítéséről szóló 228/2021. (V. 11.) 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 az 

Önkormányzatnak a 186560/15 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 38. szám alatti 342,88 

m2 területrészén található felépítmény általi gazdagodásának megtérítéséről szóló 228/2021. 

(V. 11.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„I. A 96/2017. (III.14.) valamint a 444/2016. (X.18.) határozattal módosított, a felépítmények 

tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat alapján Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata elismeri, és Bod Béla valamint Bod Béláné részére megtéríti 

gazdagodását a 186560/15 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Budapest XXIII. 

kerület Vadevezős utca 38. szám alatt található 342,88 m2 nagyságú területrészén található, 

tartós fennmaradásra alkalmas, összesen bruttó 46 m2 alapterületű felépítmény tekintetében 

mindösszesen 4.250.000,-Ft azaz négymillió-kettőszázötvenezer forint értékben, és a 

gazdagodás megtérítéséről, valamint a Bod Béla és Bod Béláné valamint az Önkormányzat 

között a 186560/15 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Budapest XXIII. kerület 

Vadevezős utca 38. szám alatt található 386 m2 területére vonatkozó bérleti szerződés 

megszüntetéséről megállapodást köt nevezettekkel.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

275/2021.(VI.08.) határozata az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetései terhére 

kötelezettség vállalásáról (Grassalkovich út 162. sz. alatti épület portaszolgálatának 

biztosítása) szóló 86/2021. (III.16.) 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 170/2021. (IV. 9.) 

Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembevételével az Önkormányzat 2022-2024. évi 

költségvetései terhére kötelezettség vállalásáról (Grassalkovich út 162. sz. alatti épület 

portaszolgálatának biztosítása) szóló 86/2021. (III.16.) határozatának II. pontja helyébe az 

alábbi II. pont lép: 

„II.  a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés díjára a szerződéses 

időtartamra - mely 912 nap -, valamint a többlet szolgáltatások becsült költségét figyelembe 

véve, összesen nettó: 55.048.312.- Ft összeg erejéig kötelezettséget vállal. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

276/2021.(VI.08.) határozata az Év Egészségügyi Dolgozója cím adományozásáról (zárt) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

277/2021.(VI.08.) határozata a Kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról (zárt) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

278/2021.(VI.08.) határozata a kerületi sportéletről szóló beszámoló elfogadásáról 
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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 a kerület 

sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

279/2021.(VI.08.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyelet 2020. évi munkájáról készült 

beszámoló elfogadásáról  

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest XX – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyeleti munkájáról készült beszámolót 

elfogadja,  

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

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

280/2020.(VI.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2020. évi munkájáról 

készült beszámoló elfogadásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye 2020. évi munkájáról készült beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

281/2020.(VI.08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye munkájáról készült 2020. évi 

beszámoló elfogadásáról: 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy elfogadja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

2020. évi munkájáról Vincze Péter - a 2020. évi időszakban megbízott intézményvezető - által 

készített szakmai beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

282/2021.(VI.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben történő visszavonásáról 

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 „Javaslat a 

Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, 

Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található fszt. 3. szám alatti lakás 

méltányosságból, pályázaton kívül történő ismételt bérbeadásáról szóló döntés 

meghozatalára” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú 
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mellékletének 3.1.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

283/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi 

számú, természetben 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon 

található fszt. 3. szám alatti lakás méltányosságból, pályázaton kívül történő ismételt 

bérbeadásáról  

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 Pénzes Hajnalka kérelmét 

elfogadja és a Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 

1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található fszt. 3. szám alatti lakás 

méltányosságból, pályázaton kívül történő újbóli bérbeadását részére 2021. szeptember 15. 

napjától kezdődően 1 év határozott időtartamra engedélyezi. 

II. aláírja az I. pontban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

lakásbérleti szerződést. 

Határidő: 2021. szeptember 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

284/2021.(VI.08.) határozata átruházott hatáskör visszavonásáról  

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 „Komáromi Miklós 1213 Budapest, Puli sétány 6. 3/15. szám alatti lakos 2021. május 4. 

napján kelt bejelentésébe foglalt gépkocsi kárigénye” tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: 

egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.  (III.25.) 

önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.4.7. pontjában a Képviselő-testület 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

biztosított jogkörében eljárva – a fent hivatkozott jogszabályhely alapján – az egyedi ügyben a 

szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

285/2021.(VI.08.) határozata kárfelelősség elismeréséről 

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 elismeri Komáromi Miklós 1213 

Budapest, Puli sétány 6. 3/15. szám alatti lakos 2021. május 4. napján kelt bejelentésébe foglalt 

gépkocsi kárigényével kapcsolatos felelősségét. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

286/2021.(VI.08.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyekben történő 

visszavonásáról 

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 Budapest XXIII. 

kerület belterület 185453/6 helyrajzi számú, valamint 185453/14 helyrajzi számú, természetben 

a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok 

megvásárlása tárgyú egyedi ügyekben (a továbbiakban: egyedi ügyek) Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú 

mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyekben a szükséges döntéseket meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

287/2021.(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 helyrajzi 

számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-102089 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 

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

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a Budapest XXIII. 

kerület belterület 185453/6 helyrajzi számú ingatlanból a K-102089 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú, 21 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 

101.241,- Ft, azaz egyszázegyezer-kettőszáznegyvenegy forint ellenében. Ennek érdekében 

a Magyar Állam részére a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 helyrajzi számú 

ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni hányadára tekintettel a 185453/6 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102089 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (185453/42) helyrajzi számú 21 m2 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 101.241,- Ft, azaz 

egyszázegyezer-kettőszáznegyvenegy forint ellenében, mely összegből a földterületért 

fizetendő összeg 59.341,-Ft, a területen található, eltávolítandó növényzet irtási költsége 

42.000,-Ft. Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén megköti az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 288/2021. 

(VI.08.) határozata a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/14 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utcában található ingatlanból a K-102095 számú változási 

vázrajz szerint kialakuló (185453/44) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy: 
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) céljára történő 

lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja szerezni a 185453/14 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-102095 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (185453/44) 

helyrajzi számú 1 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 4.821,- Ft, azaz négyezer-

nyolcszázhuszonegy forint ellenében. Ennek érdekében a Magyar Állam részére a Budapest 

XXIII. kerület belterület 185453/14 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 185453/14 helyrajzi számú ingatlanból a K-102095 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló (185453/44) helyrajzi számú 1 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadára vételi ajánlatot tesz 4.821,- Ft, azaz négyezer-nyolcszázhuszonegy forint 

ellenében, mely összegből a földterületért fizetendő összeg 2.821,-Ft, a területen található, 

eltávolítandó növényzet irtási költsége pedig 2.000,-Ft. Az ingatlanvásárláshoz szükséges 

összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére 

biztosítja. 

II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén megköti az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


