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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

  

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

megtárgyalását és elfogadását.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 266/2019. 

(VI.04.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló 

egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou 

Kerületével 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megerősíti a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági 

Városának Togzhou Kerületével történő testvérvárosi kapcsolat létesítésének 489/2016.(X.18.) 

határozatával kifejezett szándékát és megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

egyezményt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egyezmény aláírására, arra az 

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

eltérnek. 

Határidő: 2019. június 15. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2019.(VII.02.) határozata a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről 

szóló egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának 

Togzhou Kerületével kapcsolatos 266/2019. (VI.04.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 266/2019.(VI.04.) határozatának végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30. 

napjára.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

439/2019.(XII.03.) határozata 295/2019.(VII.02.) határozata a testvérvárosi kapcsolat 

létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről a Kínai Népköztársaság 

Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével kapcsolatos 266/2019. (VI.04.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 295/2019.(VII.02.) határozattal módosított 266/2019.(VI.04.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2020. január 31. napjára.  

 

A határozatokra jelentem, hogy az egyezmény megkötése a módosított határidőben megtörtént. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 

413/2019. (IX.10.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., 

Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 

megkötéséről és átruházásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. mellékletét képező használati megállapodás használók általi elfogadása és 

aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri gazdagodását 

a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 16. szám 
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alatt található, az ingatlan -nyilvántartás adatai szerint 7642 m2 területű, „kivett, lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlanon található 68 m2 alapterületű tekintetében az alábbi 

értékben: 

a) 68 m2 alapterületű lakóingatlan műszaki értéke: 5.440.000,- Ft 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontban foglaltak szerinti használati megállapodás, majd azt 

követően a jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződésátruházásról szóló megállapodás 

megkötésére azzal, hogy azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 

Határidő: 2019. október 31.   

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 441/2019. 

(XII. 03.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., 

Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 

megkötéséről és átruházásáról szóló 413/2019. (IX. 10.)  határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., 

Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 

megkötéséről és átruházásáról szóló 413/2019. (IX. 10.) határozatának végrehajtási határidejét 

2020. január 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a használati megállapodás, valamint a szerződésátruházásról 

szóló megállapodás 2019. december 17. napján megkötésre került.  

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 415/2019. 

(IX.10.) határozata a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról 

szóló éves beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló 2019. évi 

beszámolót elfogadja. 

II.  felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe a 

tervezett kerületi fejlesztések időbeli ütemezését. 

Határidő: A 2020. évi költségvetés összeállításának időpontja 

Felelős: Polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a költségvetés összeállításánál figyelembe vételre került a tervezett 

kerületi fejlesztések időbeli ütemezése. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2019. 

(XII.03.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál 

további munkavállalók foglalkoztatására irányuló döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal jelenlegi 151 engedélyezett 

álláshelyének számát 13 fő határozatlan idejű munkavállalói státusszal megemeli. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy a létszámemeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében tegye meg a 

szükséges intézkedéseket.  



4 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a létszámemeléssel járó költségeket állítsa be a 2020. évi 

költségvetési rendeletbe. 

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet összeállítása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester,  

 
A határozatra jelentem, hogy a szükséges munkaszerződések megkötésre kerültek 2020. január 1. 

hatállyal. A létszámemeléssel járó költségek a 2020. évi költségvetési rendeletbe tervezésre 

kerültek.  

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 472/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(értékbecslés, igazságügyi szakvélemények készítése) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 473/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(földmérési munkák) 

A Képviselő-testület 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 

2020. évi költségvetés terhére. 

felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (jogi 

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

kisajátítások és telekalakítások végrehajtása érdekében) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és telekalakítások 

érdekében jogi tevékenység ellátására, a megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 

4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 475/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(árverési hirdetések) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

+ ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 476/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. 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 Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Tündérkert szabadidős parkhoz kapcsolódó személy- és vagyonvédelmi feladatok 

megszervezésére és ellátására megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 17.980.000,-Ft 

+ ÁFA erejéig, a a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 477/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(közbeszerzési tanácsadói feladatok az Önkormányzat részére) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő szerződés 

díjára kötelezettséget vállal 24.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 478/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(közbeszerzési tanácsadói feladatok a Polgármesteri Hivatal részére) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megkötendő 

szerződés díjára kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 479/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartása és karbantartása) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 480/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés 

érdekében kötelezettséget vállal 7.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 

2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 481/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg 

felmerülő mérnöki feladatok ellátása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja 

megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 

megkötendő megbízási keretszerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 482/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására megkötendő vállalkozási 

keretszerződés díjára kötelezettséget vállal 4.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 483/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra megkötendő vállalkozási szerződés 

díjára kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 484/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(gyorsszolgálati munkák ellátása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés 

díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 485/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal 

épületeinek takarítása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek 

érdekében kötelezettséget vállal 12.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő vállalkozási 

szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 



9 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 486/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(tisztitó- és tisztálkodószerek) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a hivatal épületeibe a tisztító- és tisztálkodószerek biztosítását külső szervezet igénybevételével 

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

megkötendő adásvétellel vegyes szállítási szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 487/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (helyi 

audiovizuális média szolgáltatás) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet igénybevételével kívánja 

megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 

megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 488/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

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

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 489/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja 

megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 3.505.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 

4.135.900.- Ft erejéig, a megkötendő szállítási keretszerződés díjára a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(ételhulladék ártalmatlanítás) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék ártalmatlanítás 

és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek 

érdekében kötelezettséget vállal 6.300.000.-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés 

díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 491/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Térfigyelő rendszer karbantartása) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 492/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (roncs 

és üzemképtelen gépjárművek elszállítása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. Önkormányzat közterületein felelt roncs és üzemképtelen gépjárművek elszállítását 

nyilvántartására külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében 

kötelezettséget vállal 1.500.000,- Ft+ ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 493/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

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

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai képzésére megkötendő 

szerződés díjára kötelezettséget vállal 480.000.-Ft + ÁFA erejéig a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására a megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 22.550.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 495/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(rendezvények virág- és virágdekoráció biztosítása) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 496/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint 

a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítása) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a 

szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására a megkötendő szerződés díjára 

kötelezettséget vállal 11.680.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 497/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásának díja) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az egyeztetések még folyamatban vannak a jelenlegi szolgáltatóval. 

A szerződés várhatóan 2020. március hónapjában kerül megkötésre. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 498/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

hivatal épületeinek internet szolgáltatásának díja) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

2.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 499/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

polgármesteri hivatalban működő szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és működtetésére megkötendő 

szerződés díjára kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 500/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(adatvédelmi felelősi feladat) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat adatvédelmi felelősi feladatainak ellátása 

érdekében megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 4.000.000,- Ft +ÁFA erejéig a 2020. 

évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 501/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (az 

önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására 

megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 502/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (a 

Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok 

ellátására) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására 

megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 503/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(intézményi riasztó rendszerek működtetése, karbantartása) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 504/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatali riasztó rendszerek működtetése, karbantartása) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 505/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatali vonuló szolgálat) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Hivatal épületeinek vonuló szolgálat folyamatos működtetésének biztosítását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal  936.000,- Ft. + 

ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 506/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (óvodai 

vonuló szolgálat) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Óvodák épületeinek vonuló szolgálat folyamatos működtetésének biztosítását külső szervezet 

igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 755.000,-Ft + 

ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 507/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(energetikai monitoring) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 

3.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a nyertes ajánlattevővel 

a szerződés aláírásra került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 508/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(hivatali tűzoltó készülék) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatal épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási 

feladatait külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget 

vállal 1.990.000,- + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés előkészítése megtörtént. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 509/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról 

(önkormányzati tűzoltó készülék) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat épületeiben tűzoltó készülék, fali tűzcsap ellenőrzési, karbantartási feladatait 

külső szervezet igénybevételével kívánja végrehajtani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 

500.000,- + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés előkészítése megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 510/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI 

jogi tanácsadás) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 511/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI 

ebéd házhozszállítás) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 512/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI 

háziorvosi feladatok ellátása a Gondozóházban) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi 

költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 513/2019. 

(XII. 03.) határozata a 2020. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI 

bölcsődei csecsemő és gyermek szakorvosi feladatok) 

A Képviselő-testület 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 2020. évi költségvetés terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben való 

szerepeltetésére. 

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 521/2019. 

(XII. 03.) sz. határozata a 2020. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint 

kötelezettség vállalásáról a 2020. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a 2020. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

II. előzetes kötelezettséget vállal 

a) a közfoglalkoztatottak 2020. évi bér önrész költségére 6,000,000.- Ft 

b) a közfoglalkoztatás 2020. évi dologi költségeire 6,985,000.-Ft összegben, az Önkormányzat 

2020. évi költségvetése terhére.  

III. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2020. évi költségvetésben 

való szerepeltetésére.  

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közfoglalkoztatotti munkaerőigény kérelmek 

2020. évi folyamatos benyújtásáról a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztály felé 

Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2020. évi költségvetés elfogadása 

a IV. pont vonatkozásában: 2020. évben folyamatosan 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a 2020. március 2. és 2021. február 28. közötti közfoglalkoztatási 

programra a pályázatot benyújtottuk.  

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

525/2019. XII. 03. határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsi értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Atkári Gábor István részére bruttó 3.500.000,-Ft, azaz bruttó hárommillió-ötszázezer forint 

vételáron értékesíti a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonát képező, SOR-100 forgalmi rendszámú, wvwzz3czee145100 alvázszámú Volkswagen 

Passat típusú személygépkocsit. A SOR-100 rendszámra az Önkormányzat továbbra is igényt tart, 
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ezért kérelmező saját költségen köteles gondoskodni a gépkocsi új rendszámmal történő 

ellátásáról. 

II. felkéri az Polgármestert a kérelmező értesítésére, a szükséges intézkedések megtételére és a 

jelen határozat melléklete szerinti gépjármű adásvételi szerződés aláírására, azzal, hogy attól az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az adásvételi szerződés 2020. január 17. napján megkötésre került. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 562-

581/2019.(XII.03.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A”, 

valamint „B” típusú Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület döntött a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A”, valamint 

„B” típusú Ösztöndíjpályázatokra benyújtott pályázatok odaítéléséről.  

 
A határozatokra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően a szükséges 

intézkedések határidőben megtörténtek. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. 

(I.21.) határozata az építésügyi igazgatási feladatok átvételével kapcsolatban Budapest 

Főváros Kormányhivatalával történő megállapodás megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatban megköti a jelen határozat 

mellékletét képező Megállapodást Budapest Főváros Kormányhivatalával, egyúttal 

II. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá azzal, hogy az aláíráskor az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a megállapodásban foglaltaktól eltérhet.  

Határidő: 2020. január 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy a megállapodás aláírása minden érintett fél részéről megvalósult. 

Az átadás-átvétel tekintetében az érintett munkavállaló személyi anyaga már átadásra került a 

Kormányhivatal részére, a tárgyi eszközök átadásával kapcsolatban a Kormányhivatal jelezte, 

hogy várhatóan személyesen ellenőrzik majd az átadásra kerülő ingóságokat. A személyes 

egyeztetésre a mai napig nem került sor, annak céljából a Kormányhivatal nem vette fel a 

kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal.  

 

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. 

(I. 21.) határozata a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete  

I.  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján 

felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által a  



20 

 

• 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 Együttműködési megállapodásokat, 

és úgy dönt, hogy azokat a jelen határozat 1., 2. valamint 3. melléklete szerint módosítja, egyben 

felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 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-

testületi ülésére való beterjesztéséről.  

Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2020. február 15. 

                a II. pont vonatkozásában: azonnal 

Felelős:  az I. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

               a II. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző 

 
A határozatra jelentem, hogy az együttműködési megállapodások megkötése megtörtént 

mindhárom nemzetiségi önkormányzattal. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 03.) önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a 2020. 

január 21. napján megtartott ülésén módosította az 5/2020.(I.28.) önkormányzati rendeletével, 

mely 2020. január 29. napjától hatályos.  

 

 

 

 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. 

(I.21.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünete 

időtartamának meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

I. A Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2020. július 20-tól 2020. augusztus 23-ig, 

b) télen: 2020. december 21-től 2021. január 03-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 Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző útján. 

 

A határozatra jelentem, hogy a határozathoz kapcsolódó jegyzői utasítás kiadásra került. A 

dolgozók annak tartalmát megismerték, melyet figyelembe vesznek a 2020. évi szabadságterv 

összeállításánál. A megvalósulás folyamatos, 2020. december 31., illetve 2021. január 3. napjáig.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. 

(I.21.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár 

szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendjének meghatározásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. A Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 29-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet 

a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg. 

II. A Polgármesteri Hivatal 2020. december 12-én (szombat / munkanap) zárva tart. Az ügyeletet 

a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg. 

III. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző útján. 

 
A határozatra jelentem, hogy a határozathoz kapcsolódó jegyzői utasítás kiadásra került. A 

dolgozók annak tartalmát megismerték, melyet figyelembe vesznek a 2020. évi szabadságterv 

összeállításánál. A megvalósulás folyamatos, 2020. augusztus 29., illetve 2020. december 12. 

napján teljesül.  

 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. 

(I.21.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosításáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„2. A társaság alapítója 

Cégnév (név): Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15735863-8411-321-01 

Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 

Képviseletre jogosult neve: Bese Ferenc polgármester 

Lakcím: 1239 Budapest,” 

II. egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. jelen határozat 1. sz. mellékletében 

foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát, 

III. felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.  

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon 

arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2020. február 5. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a cégeljáráshoz szükséges dokumentumokat dr. László Jenő Ügyvédi 

Irodának további eljárásra átadtuk. 
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Budpest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2020. (I. 

21.) határozata a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány 

részére nyújtandó támogatási igény elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére a XXI. Kerület és 

Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére a XX-XXIII. kerületi mentőállomás 

közös tartózkodójába 3 darab műbőr kanapé beszerzéséhez 700.000,- Ft, azaz Hétszázezer Forint 

egyösszegű támogatás biztosítására. 

II. felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Támogatási 

Szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a támogatási cél és a támogatási összeg 

kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

III. felkéri a Polgármestert az I. pontban foglaltak szerinti támogatáshoz szükséges összegnek az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésében való szerepeltetésére.  

IV. felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Menőállomással és az érintett 

kerületekkel a Mentőállomás esetleges további fejlesztésének támogatásával kapcsolatban.  

V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Szappan Szilárd 

kuratóriumi elnök urat 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2020. február 29.  

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

rendelet-tervezet előterjesztésének időpontja 

  a IV. pont vonatkozásában: 2020. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően a szerződés 2020. 

január 31-én megkötésre, a támogatás kiutalásra került. A támogatás összegével a XXI. Kerület 

és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány   elszámolt. A további támogatás ügyében a 

kapcsolatfelvétel megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. 

(I. 21.) határozata a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségének betöltésére szóló pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozataláról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a „Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

betöltéséhez pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi ponttal kapcsolatos 

döntés meghozatalát elnapolja a 2020. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésre.  

II. meghosszabbítja 2020. április 30-áig a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával megbízott Sasvári Ilona megbízási jogviszonyát, felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a „szakirányú felsőfokú végzettség” – mint pályázati feltétel – 

tartalmának pontos meghatározásáról külső szerv véleményének beszerzésével gondoskodjon. 

Határidő: az I. és III. pont vonatkozásában: 2020. február 11.,  

       a II. pont vonatkozásában: értelemszerű 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően határidőben megtettük 

a szükséges intézkedéseket Sasvári Ilona megbízási jogviszonyának meghosszabbítása érdekében. 

A „szakirányú felsőfokú végzettség” – mint pályázati feltétel – tartalmának pontos meghatározása 

érdekében határidőn belül megkereséssel éltünk külső szervek/személyek felé.  



23 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. 

(I.21.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét úgy, hogy a Bölcsőde 2020. 

július 20. napjától 2020. augusztus 07. napjáig zárva tart. A zárva tartási időszakon kívüli nyári 

bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy a gyermekek felügyeletének, 

gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőt, törvényes képviselőt a bölcsőde 

nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2020. február 15. 

Felelős: Takácsné Juhász Ildikó a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntéséről a határozattal érintett intézmények 

vezetőinek értesítése határidőben megtörtént.   

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020. 

(I.21.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti 

rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1. 

melléklete szerint elfogadja  

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntéséről az érintett intézmények vezetőinek 

az értesítése határidőben megtörtént.    

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2020. 

(I.21.) határozata a Soroksári Hírlap 2020. évi lapszámai szerkesztőjének személyéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatainak 2020. évi ellátására irányuló beszerzési eljárás 

eredményeképp a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatait 2020. évben a Promotheus Agency Bt. 

(4481 Nyíregyháza, Gyula utca 1., képviseli: Petneházy Dávid ügyvezető) lássa el és felkéri a 

Kiadót a megbízási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. február 5.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötése határidőben megtörtént. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2020. 

(I.21.) határozata a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és jogokról szóló 

megállapodás megkötéséről 

A Képviselő-testület 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 felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, 

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

Határidő: 2020. február 5. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a szerződés megkötése határidőben megtörtént. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2020. 

(II.11.) határozata a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 195271/11) szám alatt 

található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 61 m2 alapterületű 

helyiségeknek Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor 

Ödön Egészségügyi Intézménye részére történő térítésmentes használatba adásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzata 2020. február 15. napjától a 

helyiségek Önkormányzat által történő bérlete fennálltának idejére térítésmentesen használatba 

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

Egészségügyi Intézménye részére gyermekorvosi valamint védőnői tevékenység 

feladatellátásának elősegítése, támogatása céljára a 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 1. (Hrsz: 

195271/11) szám alatt található, „A2” jelzésű, 60 m2 alapterületű, valamint „gondnoki helyiség” 

61 m2 alapterületű bérelt helyiségekben található rendelőt annak leltár szerinti berendezésével és 

felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös 

helyiségeket.  

II. felkéri a polgármestert, hogy a használatba adáshoz szükséges megállapodást Budapest Főváros 

XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézményével 

megkösse.  

Határidő: a határozati javaslat I. pontja tekintetében 2020. február 29., a határozati javaslat II. 

pontja tekintetében az átadást követő 30 napon belül.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően a haszon-kölcsön 

szerződés elkészült, aláírása folyamatban van.  

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2020. 

(II.11.) határozata a Budapest XXIII. kerület M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György 

út – közigazgatási határ által határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 

autóút térségére) vonatkozóan, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan 

felmerült egyéb, szakmailag támogatott változtatásokra vonatkozóan beérkezett szakmai 

vélemények elbírálásával kapcsolatos döntéséről   

A Képviselő-testület  
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I. úgy dönt, hogy az M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által 

határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 autóút térségére) vonatkozóan, valamint 

a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb,  

szakmailag támogatott változtatásokra vonatkozóan beérkezett szakmai véleményeket az azokra 

adott – előterjesztés 1. számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja.  

II. felkéri a polgármestert, hogy a szakmai véleményezési szakasz lezárását követően 

gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, 

valamint közzétételéről.  

III. felkéri a polgármestert, hogy az M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – 

közigazgatási határ által határolt területre (KÉSZ 4. ütem - Péteri-major és új M0 autóút térségére) 

vonatkozóan, valamint a KÉSZ 1-3. ütemek területére vonatkozóan felmerült egyéb, szakmailag 

támogatott változtatásokra vonatkozó – beérkezett vélemények alapján átdolgozott – rendelet-

tervezetet, az egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 

szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát 

elektronikus adathordozón küldje meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés 

céljából.  

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 
A határozatra jelentem, hogy a döntések dokumentálása, valamint közzététele megtörtént, az 

állami főépítésznek megküldtük végső szakmai véleményezésre az anyagot. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2020. 

(II.11.) határozata a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú (Tündérkert) nem önkormányzati 

rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételeiről szóló 

443/2018. (XI.20.) határozat módosítására 

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

a 443/2018. (XI.20.) határozata I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„I. A 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanokat (Tündérkert) kizárólag közfeladat 

ellátásának céljára, illetve közösségi használat céljára adja bérbe, és a terület tekintetében – a 

nem az Önkormányzat által megrendezésre kerülő rendezvényekre, eseményekre – az alábbi 

használati díjtételeket állapítja meg: 

Használt terület megnevezése Közösségi célú használat 

díja 

Közfeladatok ellátásához 

szorosan kapcsolódó 

közösségi célú használat 

díja közoktatási-köznevelési, 

intézmények számára 

Terasz 3.400,-Ft/óra 0,-Ft/óra 

Kiállítótér 3.900,-Ft/óra 0,-Ft/óra 

Füves terület 1000 m2-ig 14,-

Ft/m2/óra 

0,- Ft/m2/óra 

1001-5000 

m2-ig 

13,-

Ft/m2/óra 

0,- Ft/m2/óra 

5000 m2 

felett 

12,-

Ft/m2/óra 

0,- Ft/m2/óra 

186681/3 + 186681/4 helyrajzi 

számú ingatlanok teljes területe 

Egyéni megállapodás alapján 
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Sörpadok igénybevétele a 

186681/3 és 186681/4 helyrajzi 

számú ingatlanok területén  

200,-Ft/nap/db (garnitúra) 0,-Ft/nap/db 

(garnitúra) 

Sörpadok igénybevétele a 

186681/3 és 186681/4 helyrajzi 

számú ingatlanok területén 

kívül 

500-Ft/nap/db (garnitúra) 0,-Ft/nap/db 

(garnitúra) 

A közfeladat ellátása céljából történő használat díjmentes. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
A határozatra jelentem, hogy a Tündérkert bérbeadása a továbbiakban a határozatban foglaltak 

szerint történik. 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2020 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. K. H. pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.  

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

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően az érintett értesítése 

határidőben megtörtént.     

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2020 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. P. D. Á. pályázatát a pályázati kiírásban előírt végzettség hiánya miatt elutasítja.  

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

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően az érintett értesítése 

határidőben megtörtént.     

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2020. 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. L. A. pályázó pályázatát, a pályázat határidőn túl történő benyújtására tekintettel elutasítja.  
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II. felkéri a Polgármestert a pályázó értesítésére.  

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően az érintettek értesítése 

határidőben megtörtént.     

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2020. 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület  

I. tudomásul veszi, hogy G. T. és T. B. pályázók érvényes pályázatukat visszavonták. 

II. felkéri a Polgármestert a pályázók értesítésére.  

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően az érintettek értesítése 

határidőben megtörtént.  

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2020 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázat érvénytelenné nyilvánításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 555/2019. (XII.03.) számú határozatával kiírásra került intézményvezetői pályázatot 

érvénytelennek nyilvánítja  

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

Határidő: 2020. február 29.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően az érintettek értesítése 

határidőben megtörtént.   

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2020. 

(II. 11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház megbízott intézményvezető 

kijelöléséről (zárt ülés) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy dönt, hogy  

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői tisztségének ellátására Geiger Tamás 

(születési hely, idő) 1239 Budapest, szám alatti lakost bízza meg határozott időtartamra 2020. 

február 24-től 2020. április 30. napjáig.  

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

dokumentumok elkészíttetésére.  
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Határidő: 2020. február 23.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően Geiger Tamás 

értesítése megtörtént, a határozott időtartamú, 2020. február 24-től 2020. április 30. napja közötti 

vezetői megbízásához szükséges munkaügyi papírok határidőben elkészültek. 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2020. 

(II.11.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának 

kiírásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Táncsics Mihály Művelődési Ház 

intézményvezetői pályázatának pályázati feltételeit jelen határozat 1. számú mellékletében 

foglaltaknak megfelelően határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően a szükséges 

intézkedések határidőben megtörténtek.  

 

 

 

 

Egyszerű szótöbbséget igénylő határozati javaslatok 
1.)  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2013.(II.12.) Ök. határozata ingatlan (186688/2 hrsz), (185004 hrsz) és a (184097 hrsz.) 

ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kéréséről 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 

I. a „Javaslat ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonban kérésére” c. napirendi pont 

tárgyalása során a 186688/2 és a 185004 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatban a döntést meghozatalát 

elnapolja 

II. valamennyi költség vállalásával vagyonkezelésbe kéri a 184097 hrsz. ingatlanon található 

kápolnát kb. 300 m2 területtel.  

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. 

(II.17.) határozata a 49/2013. (II.12.) Ök. határozat II. pontjának hatályon kívül 

helyezéséről, valamint a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. hatályon kívül helyezi a 49/2013. (II. 12.) Ök. határozat II. pontját. 

II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. 

kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.700 m2 ingatlant térítésmentesen 

tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével. 

III. felkéri a Polgármestert a tulajdonos értesítésre, a szükséges eljárások megindítására. 
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Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2017.(VI.06.) határozata a 184097 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéséről szóló 

80/2015. (II.17.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„II. valamennyi költség vállalásával a 184097 hrsz.-ú ingatlanból, a telekmegosztással, a rk. 

kápolnával önálló helyrajzi számra kialakuló mintegy 2.168 m2 alapterületű, 184097/1 hrsz.-ú 

ingatlant térítésmentesen tulajdonba kéri a költségek előre történő megfizetésével” 

II. a 80/2015. (II.17) határozat végrehajtásának határidejét 2018. december 31. napjáig 

meghosszabbítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. 

(I.22.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.) határozattal 

módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II.17.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2019. december 31. napjára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. 

(I. 21.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 10/2019. (I.22.) határozattal, 

valamint a 275/2017. (VI.06.) határozattal módosított 80/2015. (II. 17.) határozatának 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 10/2019. (I.22.) Ök határozattal, valamint a 275/2017. (VI.06.) Ök. határozattal 

módosított 80/2015. (II.17.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31. napjára. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a Budapest XXIII. kerület 184097 hrsz.-ú, Meddőhányó utcában 

található ingatlan telekmegosztását Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala 

jogerősen engedélyezte. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését követően a 

184097/1 hrsz.-ú 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, udvar” megnevezésű állami tulajdonú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése lehetővé vált. A Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-vel folyamatos egyeztetés zajlik az ügyben. Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (II.17.) határozatát az állami tulajdonú 

ingatlanok ingyenes átruházására vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal szükséges 

módosítani az ingatlan ingyenes tulajdonba kéréséhez az alábbiak szerint:  

 

1. Határozati javaslat 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. 

(III.10.) határozata a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 275/2017. (VI.06.), 10/2019. 

(I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 80/2015. (II.17.) Ök. határozatának 

módosításáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

80/2015.(II.17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 

Budapest XXIII. kerület 184097 hrsz-ú ingatlanból kialakult 184097/1 hrsz.-ú, 

természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú „kivett kápolna, 



30 

 

udvar” megnevezésű állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát, 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 kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Pilisi Parkerdő vagyonkezelésében) lévő Budapest XXIII. kerület 

184097/1 hrsz.-ú, természetben a Meddőhányó utcában található 2168 m2 nagyságú 

„kivett kápolna, udvar” megnevezésű tulajdonjogának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását.” 

II. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatának III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„III. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a II. pont szerint 

ingyenesen tulajdonba kérni kívánt ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott „a kulturális örökség helyi védelme” feladata ellátására kívánja 

tulajdonba venni és az épület helyi műemléki értékeinek érvényre juttatása mellett 

kegyhely működtetése céljára kívánja felhasználni.” 

III. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi IV. ponttal kiegészíti: 

„IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vállalja a tulajdonba 

adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.” 

IV. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi V. ponttal kiegészíti: 

„V. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt II. pont szerint 

meghatározott ingatlan műemléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és 

teljesítését.” 

V. a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.) valamint 42/2020. (I. 21.) határozatokkal módosított 

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VI. ponttal kiegészíti: 

„VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. pont szerint 

meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 

eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen.”  

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

80/2015.(II.17.) határozatát az alábbi VII. ponttal kiegészíti: 

„VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.” 

Felelős: Bese Ferenc, Polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

2.)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

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

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

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

önkormányzati rendelet. 

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

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) rendelet felülvizsgálatáról szóló 190/2019.(IV.09.) 

határozat módosításáról 

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

szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 438/2019. 

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

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

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

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

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

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

január 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

A határozatokra jelentem, hogy a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása 

szükséges, mivel célszerű először az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet felülvizsgálni, ami 

az áprilisi képviselő-testületi ülésre van tervbe véve.  

 

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

(III.10.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

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

(XII.03.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) Ök. határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

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

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

2020. június 30. napjára. 

 

 

 
 

3.)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2020 

(I.21.) határozata a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. 

szám alatt található ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a 186724/1 

helyrajzi számú 2320 m2 területű ingatlan tulajdonjogát adásvétel útján 52.631.140 Forint, azaz 

ötvenkettőmillió-hatszázharmincegyezer-egyszáznegyven forint ellenében, mely összegből 

37.287.040 Ft a földterületért fizetendő összeg, 11.876.600 Ft az épületek, építmények és 

növényzet kártalanítási értéke, és 3.467.500 Ft az épületek, építmények bontási, illetve   növényzet 

irtási költsége. 

II. felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti vételi, illetve 

megváltási ajánlatok megtételére, azok valamennyi tulajdonos, kapcsolódó haszonélvezeti jog 

jogosultja által történő elfogadása, valamint a végrehajtási jogok jogosultjainak adásvételhez 

történő hozzájárulása esetén jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező adásvételi szerződés 

megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet. 
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III. a II. pont szerint megtett vételi, illetve megváltási ajánlat az ingatlan bármely tulajdonosa, 

vagy a kapcsolódó haszonélvezeti jog jogosultja általi elutasítása, illetőleg a végrehajtási jogok 

jogosultjainak az adásvételhez történő hozzá nem járulása esetére felhatalmazza a polgármestert a 

kisajátítási eljárás megindítására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 4. pontja szerint bejegyzett 

haszonélvezeti jog jogosultja a központi személyiadat és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok 

szerint elhunyt, a határozatot és a 2. mellékletben foglalt táblázatot ennek megfelelően módosítani 

szükséges (a haszonélvezetet nem kell megváltani, annak értékével növekszik a korábban 

haszonélvezettel terhelt tulajdoni hányad forgalmi értéke). 

 

3. Határozati javaslat 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete …....../2020. (III. 

10.) határozata a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter apostol utca 6. szám 

alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 41/2020.(I.21.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186724/1 helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint a Péter 

apostol utca 6. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló 41/2020. (I.21.) határozata 

II. és III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„II. felkéri a Polgármestert a 2. számú mellékletében foglalt táblázat szerinti vételi 

ajánlatok megtételére, azok valamennyi tulajdonos által történő elfogadása, valamint a 

végrehajtási jogok jogosultjainak adásvételhez történő hozzájárulása esetén a 3. számú 

melléklet szerinti adásvételi szerződés megkötésére, melytől az Önkormányzat érdekeit 

nem sértve eltérhet. 

III. a II. pont szerint megtett vételi ajánlat az ingatlan bármely tulajdonosa általi 

elutasítása, illetőleg a végrehajtási jogok jogosultjainak az adásvételhez történő hozzá 

nem járulása esetére felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, 

az ahhoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.” 

 
 

 
4.)  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 237/2019. 

(V.07.) határozata 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 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 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 

hányadát ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében értékesíti Barabás Csaba 

kérelmező részére. A vételárba gazdagodás jogcímén beszámítja az ingatlanon található 

felépítmények műszaki értékét, amennyiben Barabás Csaba rendelkezésre bocsátja a 96/2017. 

(III.14.) valamint a 444/2016. (X. 18.) határozattal módosított, a felépítmények tulajdonjogának 

rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat szerint a felépítményekre vonatkozó igénynek 

Soroksár Önkormányzata által történő elismerésének a feltételéül szabott dokumentumokat. 
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II. felkéri a Polgármestert a kérelmező értesítésére, az értékbecslés megrendelésére és annak 

ismeretében új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület vagy a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság részére. 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező a határozat végrehajtási határidejének lejártásig nem 

bocsátotta rendelkezésre a 96/2017. (III.14.) valamint a 444/2016. (X. 18.) határozattal 

módosított, a felépítmények tulajdonjogának rendezéséről szóló 23/2015. (I.20.) határozat szerint 

a felépítményekre vonatkozó igénynek Soroksár Önkormányzata által történő elismerésének a 

feltételéül szabott dokumentumokat, és az értékesítés ügyében sem jelentkezett, azonban 2019. 

december 05. napján átutalta az Önkormányzat részére az értékbecslés díjának 50%-át, a 

késedelem okát abban jelölte meg, hogy hosszabb ideig külföldön tartózkodott. Fentiek okán 

szükséges a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítása. 

 

 

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

(III.10.) határozata 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 

237/2019. (V.07.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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 237/2019. (V.07.) 

határozat végrehajtási határidejét módosítja 2020. május 31. napjára. 

 

 

 

 

5.)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

238/2019. (V. 07.) határozata a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási 

vázrajz szerint kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület 

Soroksár-Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi a 191/2018. (V.15.) határozatát. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata telekalakítási eljárást kíván 

kezdeményezni a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint. 

Határidő: - az I. pont végrehajtására: azonnal 

              - a II. pont végrehajtására: 2020. február 29. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az I. pontban foglaltak azonnal végrehajtásra kerültek, a II. pont 

végrehajtására még nem került sor, mivel a telekalakítást engedélyező véglegessé vált határozat 

és a kapcsolódó vázrajzok – melyek szükségesek a szerződés megkötéséhez – még nem érkeztek 

meg a földhivataltól.  
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5. Határozati javaslat 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. 

(III.10.) határozata a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint 

kialakuló 183210/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-

Újtelepen található ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V. 07.)  

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 183206/5, 183207/1 valamint a T-100845 ttsz.-ú változási vázrajz szerint kialakuló 183210/5 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Soroksár-Újtelepen található 

ingatlanok értékegyeztetéssel történő cseréjéről szóló 238/2019. (V. 07.) határozata II. 

pontjának végrehajtási határidejét módosítja 2020. április 30. napjára. 

 

 

 

 

6.)  
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. 

(I.21.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának módosításáról: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksár Sport Club Kft. Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2. A társaság alapítója 

Név: ................................................................................................................ 

Születési hely és idő: ...................................................................................... 

Anyja születési neve: ...................................................................................... 

Lakcím:............................................................................................................ 

Cégnév (név): Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15735863-8411-321-01 

Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.  

Képviseletre jogosult neve: Bese Ferenc polgármester 

Anyja születési neve: 

Lakcím: 1239 Budapest, ”, 

II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Kft. jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát, figyelemmel az ügyvezető adataiban a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága által Cg.01-09-698061/65. számú végzéssel hivatalból elvégzett 

javításra is, 

III. felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű 

Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez 

határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2020. február 5. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a cégeljáráshoz szükséges dokumentumokat dr. László Jenő 

ügyvédnek további eljárásra átadtuk, aki észlelte, hogy az ügyvezető esetében címváltozás is 

történt, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő: 
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6. Határozati javaslat 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2020. 

(III.10.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról 

szóló 31/2020.(I.21.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

módosítja a 31/2020.(I.21.) határozatát az alábbiak szerint:  

I. a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 11.1. pontját - figyelemmel az 

ügyvezető adataiban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hivatalból elvégzett javításra - 

az alábbiak szerint módosítja: 

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:  

Név: Kincses Péter 

Lakcím: 2143 Kistarcsa,  

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.12.12. 

A megbízatás lejárta: 2022.12.12. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.  

Ügyvezető megbízatása legfeljebb 5 év időtartamra szól, újra választható, illetve bármikor 

visszahívható. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.” 

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.  módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy 

az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2020. március 25. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

7.)  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. 

(I.21.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait 

véleményező bizottság létrehozásáról.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére 2019-ben kiírt 

pályázatra jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 

vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, a bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

a) az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjai: 

Orbán Gyöngyi (elnök) 

Egresi Antal  

dr. Staudt Csaba 

Zimán András Ferenc, 

Napholcz József, 

Herling Erik, 

Baucsek Rajmund 

továbbá 

b) Kubik Anna, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az I. b) pontban meghatározott személy 

megkereséséről.  

Határidő: 2020. január 31. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a Képviselő Testület döntésének megfelelően a szükséges intézkedés 

határidőben megtörtént. A Tisztelt Képviselő-testület az 555/2019. (XII.03.) számú határozatával 

kiírásra került intézményvezetői pályázatát érvénytelenné nyilvánította és új pályázati kiírásáról 

döntött a 104/2020. (II.11.) számú határozatával.  Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 

a 38/2020. (I.21.) határozatát akként módosítsa, hogy a Véleményező Bizottság megbízatását a 

Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat eredményes lebonyolításáig tartsa 

fenn.  

 

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

(III.10.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait 

véleményező bizottság létrehozásáról szóló 38/2020. (I.21.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság 

létrehozásáról szóló határozat 38/2020.(I.21.) I. pontjának bevezető szövegrészét az alábbiak 

szerint módosítja: 

„I. a Táncsics Mihály Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt 

pályázatra (a továbbiakban: a Pályázat) jelentkező pályázók meghallgatására, illetve a 

benyújtott pályázatokkal kapcsolatos vélemény kialakítására bizottságot hoz létre, mely 

bizottság megbízatása a Pályázat eredményes elbírálásáig tart. 

A bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:” 

 

 

 

 

 

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

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2020. február 24. 

 

 

 

 

 

Bese Ferenc       Scherer Kinga   

           polgármester               testületi ügyintéző  

            előterjesztő                                                           az előterjesztés készítője 

          

 

 

 


