
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2020. március 4. napján 15 óra 06 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Tüskés Józsefné képviselő  

 Bányai Amir Attila képviselő 

 Sebők Máté Zoltán képviselő 

  Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

 

Távolmaradását előre jelezte: Bereczki Miklós elnök 

Koncz Róbert nem képviselő bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Veres Anikó aljegyző 

      Polonkai Zoltánné osztályvezető 

      Kisné Stark Viola osztályvezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

      dr. Török-Gábeli Katalin osztályvezető-helyettes 

      Jeszenszky Rózsa sport és civil referens 

      Varga Szimeon elnök, Bolgár Nemzetiségi Szószóló  

  

Az ülést vezeti:    Tüskés Józsefné a Bizottság elnökhelyettese 

 

Tüskés Józsefné a Bizottság elnökhelyettese köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

Bizottság 4 fővel határozatképes.  

 

Tüskés Józsefné javaslat, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok 

elfogadását: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (22.) 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök  

4. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 

ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

7. Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

8. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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9. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés) (24.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

11.  Egyebek 

 

A Bizottság 4 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

44/2020.(III.04.) határozata a 2020. március 4-ei ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Bizottság a 2020. március 4. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

3.  Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (22.) 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök  

4. Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő 

ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

7. Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

8. Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó 

támogatásra (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (zárt ülés) (24.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

11.  Egyebek 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT: 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné megköszöni a tájékoztatót. 

 

 

2. NAPIRENDI PONT: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 
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Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné kérdés, hozzászólás hiányában az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és a kiegészítésként érkezett 

8. számú határozati javaslatokat egyben teszi fel szavazásra, melyekről külön határozatok készülnek. 

  

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

45/2020.(III.04.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 módosítsa: 

„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, 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 módosítsa: 

„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 egészítse ki: 

„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 egészítse ki: 

„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 egészítse ki: 

„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 egészítse ki: 

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

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.” 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

46/2020.(III.04.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 módosítsa 

2020. június 30. napjára. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

47/2020.(III.04.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 módosítsa: 

„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.” 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

48/2020.(III.04.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 módosítsa 2020. május 31. napjára. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

49/2020.(III.04.) 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 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 módosítsa 2020. április 30. napjára. 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

50/2020.(III.04.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

módosítsa 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, Kamilla utca 16. 

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.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

51/2020.(III.04.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait 

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatait véleményező bizottság 

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

módosítsa: 

„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:” 

 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

52/2020.(III.04.) határozata az óvodai gyakornokok béremeléséről szóló 66/2019. (I.22.) határozat 

hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a 66/2019. (I.22.) határozatot 2020. március 10. napjával helyezze hatályon kívül. 

II. kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az óvodavezetők 

tájékoztatására. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról (22.) 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök 

 

Tüskés Józsefné megköszöni a Polgárőrség munkáját. 
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Tüskés Józsefné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.  

 

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

53/2020.(III.04.) határozata a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben végzett munkájáról 

készült beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2019. évben 

végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT:   

Tájékoztató a 2019. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (21.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

5. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslat I. b) és II. pontjait, valamint a 2. sz. 

határozati javaslat I., II. pontjait.   

  

A Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

54/2020.(III.04.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló, piaci alapon bérbeadott, Szent 

László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díja összegének felülvizsgálatáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2020. évben a piaci alapon 

bérbeadott, Szt. László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi bérleti díját 

b) 2020. szeptember 01. napjától a 2019. évi infláció mértékével azaz 3,4 %-kal emelje 

meg, havi 95.393,-Ft összegre. 

II. kérje fel a Polgármestert a lakásbérlő tájékoztatására.  

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

55/2020.(III.04.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a 

mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatáról 

 A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2020. évben az önkormányzati 

tulajdonban álló bérlakások bérleti díját, a mindenkori bérleti díj legkisebb összegét a 2020. évben 

ne módosítsa. 

II. kérje fel a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására.  
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6. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 

érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására (12.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Weiland Annamária: a közeljövőben készül-e aszfalt burkolat a Szitás és a Derce köz területén? 

Tudomásom szerint ezt kivették a programból, korábban benne volt. Készül-e ide burkolat? 

 

Tüskés Józsefné: nem a napirend tárgya, de válaszol az osztályvezető asszony. 

 

Kisné Stark Viola: nem került ki a programból, most zajlik a közbeszerzés, és kb. heteken belül 

megépül. Az ottlakókat értesítettük is erről. Ebben az évben, június 30-áig az eredeti pályázati 

összegből el fog készülni.  

 

Tüskés Józsefné szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III., IV., V. pontjait.  

 

A Bizottság 4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

56/2020.(III.04.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd 

burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

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

található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal 

történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatásra kérelmet nyújtson 

be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé a Budapest, XXIII. kerület Karmazsin utca 

(Házikert utca – 196395/4 hrsz.) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése projekt 

megvalósítása érdekében. 

 

Utca 

megnevezése 
Szakaszhatárok 

Hossz 

(fm) 

Burkolat területe 

(m2) 

Útépítés és 

Csapadékvíz elvezetés 

kiépítésének tervezői 

becsült költsége (nettó) 

 

Tartalékkeret 

5 % 

Útépítés és 

Csapadékvíz 

elvezetés 

kiépítésének 

becsült költsége 

(bruttó) 

Karmazsin utca 
Házikert utca – 
196395/4 hrsz. 

429 1 931 128.236.706,- Ft  
 

6. 411. 835,- Ft 
 

171.003.647,- Ft 

 

Igényelhető támogatási összeg: 107.250.000,- Ft 

A projekt megépítéséhez szükséges saját forrás: 63.753.647,-Ft 

Műszaki ellenőrzés: 3.420.000,- Ft 

 

II. Az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz bruttó 

63.753.647,-Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre 3.420.000,- Ft-ot Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2020. évi költségvetése Tartalékok Céltartalékok 

Tartalék képzés sora terhére (50.000 eFt) és Tartalékok Céltartalékok Egyéb célú tartalékok 

sora terhére (17.174 eFt) biztosítsa. 

 

III. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2020. évi támogatási 

kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen 

eljárjon, ide értve a támogatásról szóló megállapodások megkötésére, a projekt 
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megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő további anyagi 

kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

IV. Kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelemhez szükséges 

dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási kérelem benyújtásáról 

 

V. A Budapesti Útépítési Program 2020. évi támogatására hivatalon belüli projektszervezetet 

állítson fel, az alábbiak szerint: 

 

A Projektszervezet tagjai: 

projektvezető:  Kisné Stark Viola osztályvezető  

   Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

pénzügyi vezető:  Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály 

projekt koordinátor:  Szabó Bernadett beruházó  

   Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

pénzügyi munkatárs:  Pappné Handzel Lidia ÁFA analitikus,előirányzat módosító,  

   köt.-vállalás nyilv., osztályvezető-helyettes Pénzügyi Osztály 

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

                                    Szabó Bernadett beruházó 

                                                                    Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 Hatalmazza fel a polgármestert a Projektszervezet tagjai megbízóleveleinek aláírására. 

 

 

7. NAPIRENDI PONT: 

Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról (20.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját.  

   

A Bizottság 4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

57/2020.(III.04.) határozata a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2019. évben, pályázati úton nyújtott támogatása elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

3. a „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

4. a Boldog Bulldog Alapítvány által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

5. a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

6. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 
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7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

8. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja 

el. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

11. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja el. 

12. a Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

13. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - XXIII. Kerületi Területi 

Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

14. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

15. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

16. a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el.  

17. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

18. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

19. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

20. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

fogadja el. 

21. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

22. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót fogadja el. 

23. a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót fogadja el. 

24. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el. 

25. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja  által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót fogadja el. 

 

 

8. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra (7.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Vérten László bizottsági tag 15 óra 12 perckor megérkezik a bizottsági ülésre. 

 

Tüskés Józsefné: javaslom, hogy bízzuk a Testületre a döntést, a Bizottság ne foglaljon állást.  

 

Bányai Amir: hogy zajlott eddig? 

 

Tüskés Józsefné: a Testület döntött mindig, még egyeztetések folynak a frakcióvezetőkkel. 

 

Tüskés Józsefné szavazásra teszi fel azt a javaslatot, amely szerint a Bizottság ne éljen javaslattal. 
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A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

58/2020.(III.04.) határozata az egyházaknak nyújtandó támogatásról 

A Bizottság úgy dönt nem él javaslattal a Képviselő-testület felé. 

 

 

9. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra (8.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné elmondja, 4 millió Ft-ot kértek.  

 

Tüskés Józsefné szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., III., IV. pontjait azzal a kiegészítéssel, 

hogy a támogatás összege 4 millió Ft legyen.  

  

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

59/2020.(III.04.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2020. évi 

támogatásáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. 2020. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - célzottan a Dél-pesti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságát – 4.000.000,- Ft-

tal, azaz négymillió forinttal támogassa, melyet az alábbiakra használhat fel:  

- a légtechnikai helyiség minimális felújítása, valamint 

-  LG Titan mosógép , egyedi gyártású mosógép állvány, Sony Bravia KD-55XG 7077 TV , Master 

DF20P ventilátor, M02024 cikkszámú TV konzol, egykezes súlyzó szett, HEX, acél alapanyag és 

festék súlyzóállványhoz, Amazor M edző állvány vásárlása, továbbá 

-  ablakok cseréje és felújítása, árnyékolók kiépítése.      

A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „céltartalék, egyéb tartalék” sora.  

III. kérje fel a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

IV. hatalmazza fel a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás 

aláírására azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási 

összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

  

 

Tüskés Józsefné elmondja, hogy zárt ülés következik, ezért felkéri a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen 

részt venni jogosultak kivételével hagyják el a helyiséget.    

 

A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen való részvételre nem 

jogosultak, elhagyják a termet.  

 

ZÁRT ÜLÉS 
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11. NAPIRENDI PONT: 

Egyebek 

 

Polonkai Zoltánné tájékoztatást ad a Bizottság részére az Önkormányzat mai napi bankszámla 

egyenlegéről, és a lekötött pénzösszegéről.  

 

Bányai Amir: az öt perc csúszással is 10 perc alatt végeztünk, ezért bízom benne sikerül megírni a 

jegyzőkönyvet 1 nap alatt.   

 

Tüskés Józsefné: kinek lenne jó a bizottsági ülés szerdán reggel 8-kor? Negyedórás. 

 

Weiland Annamária: ezt nem lehet tudni, lehet hosszabb is. Nekem a reggelek nem jók.  

 

Sebők Máté Zoltán: alkalmazkodom. 

 

Bányai Amir: ha keddre tennénk?  

 

Tüskés Józsefné: nem tudom az elnök úrnak jó lenne-e? 

 

Weiland Annamária: neki biztos, hogy csak a 17 óra után jó. Addig tart a munkaideje, és reggel 

korán megy.  

 

Bányai Amir: kedd, 17 óra 30 perc az késő? Tehát egy nappal korábban? 

 

dr. Veres Anikó: a munkáltató tudomással bír arról, ha valaki közfeladatot lát el, erre neki 

biztosítania kell a jelenlétet. Illetve van egy szakmai állásfoglalás, a kieső bért lehet pótolni.  

 

Weiland Annamária: a piaci szektor nem így működik.  

 

Bányai Amir: meg kell próbálni egy kedd délutánit, a 17:30-at. Ezt javaslom.  

 

dr. Veres Anikó: a Bizottságnak vagy egy Ügyrendje, amelyben benne van, hogy melyik napon van 

az ülés, ezért a változást abban is fel kell tüntetni.  

 

Tüskés Józsefné: hatályon kívül kell helyezni a Bizottság előző határozatát, amelyben az ülés 

időpontját szerda 16 óráról 15 órára módosította.     

 

Tüskés Józsefné: szavazásra teszem fel a bizottsági ülés időpontjának szerda 15 órára való 

módosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezését.  

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

62/2020.(III.04.) határozata a Pénzügyi bizottsági ülés kezdő időpontjáról szóló határozat hatályon 

kívül helyezéséről 

A Bizottság úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 40/2020.(II.05.) határozatát a Pénzügyi 

bizottsági ülés kezdő időpontjának módosításáról.   

 

Tüskés Józsefné: szavazásra teszem fel, hogy a bizottsági ülés időpontja kedd 17 óra 30 perc legyen. 
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dr. Veres Anikó: általában. Azért kell az általában megfogalmazás, mert előfordulhat, hogy 

ünnepnapra esik.  

 

Tüskés Józsefné: köszönöm a kiegészítést.  

 

Tüskés Józsefné szavazzunk arról, hogy a bizottsági ülés időpontja általában kedd, 17 óra 30 perc 

legyen. 

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

63/2020.(III.04.) határozata a Pénzügyi bizottsági ülés kezdő időpontjának módosításáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésének kezdő időpontja ezentúl általában kedd, 17 

óra 30 perc. 

 

 

A Bizottság elnökhelyettese megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést 15 óra 22 perckor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Tüskés Józsefné                                                        Sebők Máté Zoltán                                 

           bizottsági elnökhelyettes                                                      bizottsági tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 


