
A 2021. szeptember 14-én megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 341/2021. (IX.14.) határozata a 2021. szeptember 14-ei 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 14-ei Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 

19. napirendi pontként szereplő „Javaslat a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az M-

101884 számú változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba 

egyesítendő 236 m2 területével kapcsolatos döntések meghozatalára 

(KIOSZTÓS)” c. napirendi pontot napirendre veszi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 342/2021. (IX.14.) határozata a 2021. szeptember 14-ei 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. július 6-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 30. 

napirendi pontként szereplő a „Javaslat az Önkormányzattal szemben indított 

perben viszontkereset benyújtásáról szóló döntés meghozatalára” című napirendi 

pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 343/2021. (IX.14.) határozata a 2021. szeptember 14-ei 

Képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 14-ei Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 32. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára”, és  

- a Meghívóban 33. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzat 

tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek 

felülvizsgálatára”  

című napirendi pontokat leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 344/2021. (IX.14.) határozata a 2021. szeptember 14-ei 

képviselő-testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  
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a 2021. szeptember 14-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

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

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

4.) Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 

8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

7.) Javaslat a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 

35/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

8.) Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos 

partnerségi véleményezési eljárás lezárására (lakás és üdülő rendeltetési egységek 

után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében) 

9.) Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok 

módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés 

meghozatalára 

10.) Javaslat alapító okiratok módosítására 

11.) Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére 

12.) Javaslat soroksári illemhely üzemeltetésével kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

13.) Javaslat a többletfedezet biztosítására a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

SportPark Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő 

felszereléseihez  

14.) Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest 

XXIII. ker., Grassalkovich út 154. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található 

ingatlan működtetéséről, a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

módosításáról, valamint Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználatáról szóló 

döntések meghozatalára 

15.) Javaslat a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 195495/37 és 195495/38 

helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó 

részeinek kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 
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16.) Javaslat a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - 

Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 195519/49 és 195519/50 helyrajzi számú ingatlanok 

megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

17.) Javaslat a Budapest 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

18.) Javaslat a 196362/18 helyrajzi számú, természetben az Ócsai út közelében 

található ingatlan 6/16 tulajdoni hányada térítésmentes felajánlásának 

elfogadásához kapcsolódó döntés meghozatalára  

19.) Javaslat a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az M-101884 számú változási vázrajz 

alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba egyesítendő 236 m2 területével kapcsolatos 

döntések meghozatalára  

20.) Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés 

meghozatalára 

21.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület 4.számú fogorvosi praxis 

pénzbeli támogatására  

22.) Javaslat civil szervezetek támogatására 

23.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői álláshelyére 

vonatkozó pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítő bizottság 

létrehozására 

24.) Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra  

25.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

26.) Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (10.00 

órakor) 

27.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban 

28.) Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS) – SZÓBELI  

29.) Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott 

elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján (hatósági ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS) 

30.) Javaslat az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkereset 

benyújtásáról szóló döntés meghozatalára (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján elrendelt ZÁRT ÜLÉS 

31.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés 

napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb 

az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani) 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 345/2021. (IX.14.) határozata a zöldhulladék elszállítására 

fordítható keretösszeg megemeléséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) 

önkormányzati rendeletében a zöldhulladék elszállítására biztosított keretösszeget 

3.000.000,- Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

„Céltartalék – Általános tartalék” sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosításának előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő: az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet soron következő 

módosításának időpontja.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 346/2021. (IX.14.) határozata a Soroksár Településképi Arculati 

Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetére vonatkozóan beérkezett 

partnerségi vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Soroksár településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

módosításának tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi véleményeket az 

azokra adott válaszok szerint elfogadja.  

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

gondoskodjon a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálásáról, valamint közzétételéről. 

III. felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az 

észrevételt, javaslatot tevőket. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Tóth András főépítész 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 347/2021. (IX.14.) határozata Soroksár módosított 

Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének 230/2020.(V.12.) határozatát. 

II. a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Soroksár módosított 

Településképi Arculati Kézikönyvét.  

III. gondoskodik az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv közzétételéről, 

valamint szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint 

elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.  
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Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 348/2021. (IX.14.) határozata a lakás és üdülő rendeltetési 

egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében szükséges 

kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 

lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - lakó- és az üdülő önálló 

rendeltetési egységek személygépkocsi elhelyezésére vonatkozó - módosításával 

kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását 

követően kezdeményezze a záró szakmai vélemény megkérését az állami 

főépítésztől. 

Határidő: 2021. szeptember 20. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 349/2021. (IX.14.) határozata a Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem támogatja a 186693/4 és a 186693/9 

hrsz-ú telkek tulajdonosainak kérelmét, ezért elutasítja a javaslatot, mely szerint: 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a 

Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozóan azzal a 

feltétellel, ha a kérelmezők a KÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket az 

Önkormányzattal megkötött külön írásos megállapodás alapján átvállalják és 

viselik. 

II. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv 

kidolgozását illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat módosításának 

vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le,  

III. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési eljárást követően a KÉSZ 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 350/2021. (IX.14.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 

2. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok miatt az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében 

a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 351/2021. (IX.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény (továbbiakban: EÜI) alapító okiratának módosítását, 

valamint a jelen határozat 2. számú. mellékletét képező módosításokkal egységes 

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

okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az EÜI Alapító Okiratának Módosító okiratát 

aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt 

a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar 

Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 352/2021. (IX.14.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 

Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye (továbbiakban: SZGYI) alapító okiratának módosítását, valamint a 
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jelen határozat 2. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok miatt az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az SZGYI Alapító Okiratának Módosító okiratát 

aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt 

a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar 

Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 353/2021. (IX.14.) határozata az I. számú Összevont Óvoda 

Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az I. számú 

Összevont Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. 

számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát azzal, hogy azoktól szükség esetén, formai okok miatt az Önkormányzat 

érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

II. felkéri a polgármestert, hogy az I. számú Összevont Óvoda Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében 

a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 354/2021. (IX.14.) határozata a „Fatimai utca” közterületnév 

megváltoztatásának kezdeményezésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem támogatja a Fatimai utca közterületnév 

megváltoztatását. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 355/2021. (IX.14.) határozata a „Hrivnák Pál utca” 

közterületnév megváltoztatásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem támogatja a Hrivnák Pál utca 

elnevezésének megváltoztatását. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 356/2021. (IX.14.) határozata a névtelen közterületek 

elnevezésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület tagjai által 2021. szeptember 27. 

napjáig benyújtott írásbeli javaslatok alapján készítsen előterjesztést az új 

közterület – elnevezésekre vonatkozóan 

Határidő: 2021. október 12.  

Felelős: Tóth András főépítész 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 357/2021. (IX.14.) határozata a soroksári illemhely 

üzemeltetésével kapcsolatos döntéseiről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a nyilvános illemhely nyitva tartása: hétfőtől-vasárnapig 8:00-20.00 

II. a nyilvános illemhely „egyszeri használatának” díja: 

a) 200,- Ft/alkalom,  

b) a használati díj a mindenkori üzemeltetőt illeti meg, melyet az általa 

meghatározott módon jogosult beszedni, 

III. a nyilvános illemhely üzemetetésére nyílt közbeszerzési eljárás alapján 

kiválasztott vállalkozót bíz meg. 

IV. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a nyilvános 

illemhely üzemeltetésére a 2022-2023. évben szolgáltatási szerződést kíván kötni. 

Ennek érdekében kötelezettséget vállal 22.704 eFt + ÁFA erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára a 2022. évi költségvetés terhére, valamint kötelezettséget vállal 

22.704 eFt + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2023. évi költségvetés 

terhére.   

V. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2022. évi és 

2023. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

VI. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ideiglenes üzemeltetésre a 

közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig az indikatív árajánlat, a vonatkozó 

jogszabályi előírások és a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai alapján kiírt 

pályázatra a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést. 

VII. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg az I.-II.-III.-IV.-V.-VI. pont szerinti 

döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket.   

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 358/2021. (IX.14.) határozata a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

2020. évi működéséről készült beszámolót. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 359/2021. (IX.14.) határozata többletfedezet biztosításáról a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport Park Program keretében megépülő 

sportlétesítmények kiegészítő felszereléseihez  

A képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében Soroksáron 

megvalósuló kültéri sportparkok működési feltételei megteremtéséhez szükséges 

munkálatok végrehajtására megkötendő vállalkozási szerződés díjára nettó 

21.000.000,- Ft + ÁFA összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének „Céltartalék, Egyéb tartalék” sora terhére. 

II. felkéri a Polgármestert a beruházás végrehajtására, valamint, hogy 

gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet I. 

pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről. 

Határidő:  a beruházás végrehajtására: 2021. december 31.,  

valamint a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő 

módosítása 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 360/2021. (IX. 14.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 

hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlannal kapcsolatos 

döntésekről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

kerület 185931/0/A/1 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich 

út 154., földszint 1. ajtó „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan (a 

továbbiakban: Ingatlan) üzemeltetését 2021. október 01. napjától a Táncsics 

Mihály Művelődési Ház intézményétől visszaveszi, és az Ingatlant kizárólag 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalon keresztül 

működteti, hasznosítja. 

II. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a Táncsics Mihály Művelődési 

Ház alapító okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú 

mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító 

Okiratának Módosító okiratát aláírja azzal, hogy annak tartalmától szükség 

esetén, formai okok miatt az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet, 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a 

törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar 

Államkincstárhoz küldje meg. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg az I.-III pont szerinti döntések 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 
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Határidő:  2021. október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 361/2021. (IX.14.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználatáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest XXIII. kerület 185931/0/A/1 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest 

XXIII., Grassalkovich út 154., földszint 1. ajtó „felülvizsgálat alatt” címhelyen 

található ingatlan leromlott műszaki állapota miatt Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nem járul 

hozzá a jövőben a tárgyi ingatlan Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SBNÖ), valamint Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a 

továbbiakban: SRNÖ) általi székhelyként történő használatához. 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul a 

Budapest XXIII. kerület 185907 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, 

Grassalkovich út 130. címhelyen található ingatlan SBNÖ, valamint SRNÖ által 

székhelyként történő használatához. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az SBNÖ és az SRNÖ elnökét a 

Képviselő-testület döntéséről, kezdeményezze és készítse elő az Önkormányzat 

és az SBNÖ, valamint az Önkormányzat és az SRNÖ által a nemzetiségek jogairól 

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

alapján megkötött Együttműködési megállapodások I. és II. pontokban foglaltak 

szerinti módosítását 

IV. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25) önkormányzati rendelet 7. és 9. 

mellékletének módosítására irányuló javaslat elkészítéséről és Képviselő-testület 

elé terjesztéséről, valamint kezdeményezze az SBNÖ és SRNÖ elnökénél, hogy 

gondoskodjanak a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról, és a székhelyváltozást jelentsék be a Magyar 

Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés céljából. 

Határidő: 2021. október 12. 

Felelős: a III. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester,  

a IV. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 362/2021. (IX. 14.) határozata a Budapest XXIII. ker. 185931 

hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. 

„felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest XXIII. 

kerület 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII., Grassalkovich út 

154., „felülvizsgálat alatt” címhelyen található társasház ingatlant értékesíteni 

kívánja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy rendelje meg az értékbecslést az Ingatlanra 

vonatkozóan és készíttessen előterjesztést az I. pont végrehajtása érdekében a 

185931 hrsz.-ú társasház ingatlan értékesítéséről, az értékbecslésben szereplő 

összeg függvényében a hatáskörrel rendelkező Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság vagy Képviselő-testület részére. 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 363/2021. (IX.14.) határozata a Budapest 195519/1, 195519/2, 

195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a 

Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos 

szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a 

Budapest XXIII. kerület 

• 195519/1 helyrajzi számú, 476 m2 területű, természetben a Szérűskert 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

• 195519/2 helyrajzi számú, 473 m2 területű, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található, „kert” megnevezésű; 

• 195519/9 helyrajzi számú, 451 m2 területű, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található, „kert” megnevezésű; 

• 195495/37 helyrajzi számú, 333 m2 területű, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található, „kert” megnevezésű; 

• 195495/38 helyrajzi számú, 466 m2 területű, természetben a Szérűskert 

utca utcában található, „kert” megnevezésű; 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) 

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

szabályozási tervlapon közterületként (közút) szereplő ingatlanrészek 

kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges 

összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási tervek majd az 

esetlegesen szükséges előzetes szakértői vélemények elkészíttetéséről, a 

kisajátítási eljárások kezdeményezésére vonatkozó kérelmek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozatok, valamint a kisajátítási eljárásokban vagy azzal kapcsolatos bírósági 

eljárásokban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - 
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nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárások 

során, illetve a kisajátítási határozatokban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 364/2021. (IX.14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 312/2021. (VII.06.) 

határozatával módosított 256/2021. (VI.08.) számú határozatának hatályon 

kívül helyezéséről és hatáskör egyedi ügyekben történő visszavonásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 312/2021. (VII.06.) határozatával 

módosított 256/2021. (VI.08.) számú határozatát. 

II. a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 és 

195519/50 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló döntések 

meghozatalára vonatkozó egyedi ügyekben (a továbbiakban: egyedi ügyek) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1. 

pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára 

átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, egyben úgy 

dönt, hogy az egyedi ügyekben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 365/2021. (IX.14.) határozata a 195519/35 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a  

K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közterület (út) 

céljára történő lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvétel útján meg kívánja 

szerezni a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási 

vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú 220 m2 alapterületű ingatlan 

tulajdonjogát 183.218,-Ft azaz egyszáznyolcvanháromezer-

kettőszáztizennyolc forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) W. M. a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 
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helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 91.609,-Ft azaz kilencvenegyezer-hatszázkilenc 

forint ellenében.  

b) W. M. a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-

101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 

helyrajzi számú 220 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára 

vételi ajánlatot tesz 91.609,-Ft azaz kilencvenegyezer-hatszázkilenc 

forint ellenében.  

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges 

összeget a 2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” 

sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására. 

III. amennyiben a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére nem 

kerül sor, illetve a kisajátítás bármely feltételének fennállása esetén kezdeményezi 

a kisajátítási eljárás lefolytatását a tárgyi ingatlan tekintetében, gondoskodik a 

kisajátítási eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági 

eljárásban szükséges egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, 

meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás során, illetve a 

kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség megkötéséről, 

amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 366/2021. (IX.14.) határozata a 195519/35 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a  

K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata településrendezési 

célból (szabályos, hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok kialakítása, 

közhasználatú zöldterület kialakítása) meg kívánja szerezni a 195519/35 helyrajzi 

számú ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

195519/49 helyrajzi számú 428 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát 356.442,-

Ft azaz háromszázötvenhatezer-négyszáznegyvenkettő forint ellenében. 

Ennek érdekében  

a) W. M. a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 helyrajzi számú 
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428 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

178.221,-Ft azaz egyszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonegy forint 

ellenében.  

b) W. M. a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195519/35 helyrajzi számú ingatlanból a K-101969 

számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 helyrajzi számú 

428 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 

178.221,-Ft azaz egyszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonegy forint 

ellenében.  

Az ingatlanvásárláshoz szükséges összeget a 2021. évi költségvetés „K62-00” 

sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 367/2021. (IX.14.) határozata a Budapest 195519/16 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem fogadja el a 

tulajdonosok által a 195519/16 hrsz.-ú ingatlan 2.900.000,- Ft ellenében az 

Önkormányzat részére történő értékesítésére vonatkozó ajánlatát, és hatályában 

fenntartja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 262/2021. (VI.08.) határozatát. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 368/2021. (IX.14.) határozata a 196362/18 helyrajzi számú 

ingatlan 6/16 tulajdoni hányada térítésmentesen történt felajánlásának 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata elfogadja a részére E. 

L. S. által térítésmentesen felajánlott 196362/18 helyrajzi számú ingatlan 6/16 

tulajdoni hányadát. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, az I. pontnak, valamint a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő ajándékozási szerződés aláírására, valamint 

a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására. 

Határidő: 2021. október 31. 

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

testületének 369/2021. (IX.14.) határozata hatáskör egyedi ügyben történő 

visszavonásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a (196239) hrsz.-ú ingatlannak az M-101884 számú változási vázrajz alapján a 

196221/9 hrsz.-ú ingatlanba egyesítendő 236 m2 területének értékesítésével 

kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó egyedi ügyben (a továbbiakban: 

egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 3. számú 

mellékletének 3.3.4. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület hatáskörébe visszavonja, 

egyben úgy dönt, hogy az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 370/2021. (IX.14.) határozata a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az 

M-101884 számú változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba 

egyesítendő 236 m2 területének a forgalomképtelen törzsvagyonból történő 

kivételéről szóló döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyon köréből a (196239) 

helyrajzi számú, „kivett közút” megnevezésű ingatlannak a Budapest Főváros 

XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros 

XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-10 számú 

szabályozási tervlapon már nem közterületként szereplő, az M-101884 számú 

változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú, „kivett telephely” megnevezésű 

ingatlanba egyesítendő 236 m2 területét. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 371/2021. (IX.14.) határozata a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az 

M-101884 számú változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba 

egyesítendő 236 m2 területe értékesítésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 1.144.600,-Ft vételár ellenében értékesíteni kívánja az Autó-System 

Gépjárműalkatrészeket Felújító és Értékesítő Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-

072148; székhely: 1205 Bp., Sas u. 20.) részére a (196239) helyrajzi számú, 

„kivett közút” megnevezésű ingatlannak a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 
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Szabályzatáról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-10 számú szabályozási tervlapon 

már nem közterületként szereplő, az M-101884 számú változási vázrajz alapján a 

196221/9 hrsz.-ú, „kivett telephely” megnevezésű ingatlanba egyesítendő 236 m2 

területét. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti eladási ajánlat megtételére, és annak 

elfogadása esetén az M-101884 számú változási vázrajz alapján történő 

telekalakítást engedélyező végleges határozat birtokában az I. pontnak és a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és adásvételi szerződés 

aláírására.  

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 372/2021. (IX.14.) határozata Budapest Főváros 

Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 

előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - úgy dönt, hogy  

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

XXIII. kerület illetékességi területén Budapest Főváros Önkormányzatának 

Közgyűlése 2022. évben bevezesse.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatát értesítse a 

Képviselő-testület döntéséről, továbbá gondoskodjon Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 

5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet szükséges módosításának előkészítéséről 

és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

Határidő:   

- a Fővárosi Önkormányzat értesítésére: azonnal,  

- a helyi adó rendelet módosításának előterjesztésére: 2021. októberi munkaterv 

szerinti Képviselő-testületi ülés napja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

testületének 373/2021. (IX.14.) határozata a 4.számú felnőtt fogorvosi praxis 

pénzbeli támogatásának tárgyában   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Küllei és 

Társa Betéti Társaság (székhely: 1204 Budapest, Előd u. 84/A. E. ép. II. 

lakóház fsz. 1., adószám: 28883007-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-519191) 

ügyvezetőjével, Dr. Küllei Kamilla felnőtt fogorvossal a rendkívüli 

eszközbeszerzésével kapcsolatosan.  
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II. az egyeztetések lefolytatása után dönt a 4. számú felnőtt fogorvosi praxis 

pénzbeli támogatásáról.  

Határidő: 2021.szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 374/2021. (IX.14.) határozata a polgármester és egyes képviselők 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat civil szervezetek támogatására” c. napirendi pont tárgyalása során nem 

zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – a polgármestert, és – érintettségük 

miatt - azokat a képviselőket, akik valamely, az előterjesztésben érintett, 

támogatási kérelmet benyújtott civil szervezet tagjai. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 375/2021. (IX.14.) határozata a civil szervezetek támogatására 

fordítható keretösszeg megemelésével kapcsolatos döntés meghozataláról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletében a civil 

szervezetek támogatásra biztosított 10.000.000,- Ft-os keretösszeget nem emeli 

meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 376/2021. (IX.14.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Az Alapítvány otthonaiban élő családok 

életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás biztosítása. A támogatás 

forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 377/2021. (IX.14.) határozata a „BIZALOM” Erzsébeti 

Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok 

Egyesületét 600.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: 



18 
 

Buszos kirándulás és Mikulás ünnepség szervezése. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 378/2021. (IX.14.) határozata a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 200.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az elsődleges tűzoltói 

beavatkozáshoz szükséges légzésvédelmi eszközök felújítása. A támogatás 

forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 379/2021. (IX.14.) határozata a Híd a színpad világába 

Alapítvány 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Híd a színpad világába Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Digitális hangkeverő vásárlása. Tehetség 

kutató verseny lebonyolítása A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 380/2021. (IX.14.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2021. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Jószomszédok Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat 
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és a rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 381/2021. (IX.14.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 600.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Gyógyfürdő szállással és külön busz 

bérléssel. Karácsonyi vendéglátás étkezéssel, ajándékcsomag. A támogatás 

forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 382/2021. (IX.14.) határozata a Soroksári Botanikus Kert Baráti 

Kör Közhasznú Egyesület 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet 

400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Őszi 

rendezvénysorozat.  A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 383/2021. (IX.14.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: 2021 évi működési költségek (papír, 
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boríték, postaköltség, festékpatron stb.) támogatása. Szervezetük 30 éves 

fennállásának alkalmából tervezett, 2022 évi jubileumi megemlékezés és 

kiadvány előkészítése (meghívó és füzet tervezet, fotóanyagok stb.) A 

támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 384/2021. (IX.14.) határozata az Soroksári Nőegylet Egyesület 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 600.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrző fürdő látogatás. A 

támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora.  

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 385/2021. (IX.14.) határozata az Adler Állatmentő Egyesület 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben az Adler Állatmentő Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Mentett kutyák elhelyezése (kennel 

építés) orvosi ellátása, oltás, chip, ivartalanítás, egyéb kezelés. A támogatás 

forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek 

támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 386/2021. (IX.14.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2021. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Karácsonyi ünnepség. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil  

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 387/2021. (IX.14.) határozata az EGYÜTTÉRZÉS 

KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári 

rászorultakért 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesületet 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Napi hideg és havi melegétel 

elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzése és pótlása. A támogatás forrása 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” 

sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 388/2021. (IX.14.) határozata az Erzsébeti és Soroksári 

Mozgássérültek Egyesülete 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben az Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 500.000,- 

Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: 2021 évben 

megrendezésre kerülő ünnepélyes klubnapok (kirándulás) költségének 

segítése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 389/2021. (IX.14.) határozata az Erzsébeti és Soroksári Szülők 

Egyesülete 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesületét 100.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Kulturális szórakoztató 

rendezvény, tevékenységek folytatásához szükséges eszközök, működési 

költség.  A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 390/2021. (IX.14.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.800.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Közösségépítő nyári tábor szervezése 

újtelepi családok részére: közösségi kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 391/2021. (IX.14.) határozata a Független Nők Egyesülete a 

XXIII. Kerületért Egyesületet 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet 

300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Országjáró 

kirándulás. A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

„Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 392/2021. (IX.14.) határozata a Molnár-sziget, Kiság Barátai 

Egyesület 2021. évi támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elviekben támogatja, hogy a 2021. évi 

költségvetési rendelet egy következő módosításakor, az átcsoportosítás 

megosztásával a zöldhulladék elszállítására átcsoportosított 3.000.000 Ft-ból 

500.000,- Ft-tal támogassa a Molnár-sziget, Kiság Barátai Egyesületet.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 393/2021. (IX.14.) határozata a Molnár-sziget, Kiság Barátai 

Egyesület 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. tekintettel arra, hogy korábbi döntésével a zöldhulladék elszállítási 

tevékenységet 3.000.000.- összeggel támogatja, 2021. évben a Molnár-sziget, 

Kiság Barátai Egyesületet nem kívánja további támogatásban részesíteni. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 394/2021. (IX.14.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2021. 

évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja, melyet 

az alábbi célra használhat fel: Egészségmegőrzés (gyógyfürdőlátogatás) 

Kulturális programban aktív részvétel (nyugdíjas találkozó). 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 395/2021. (IX.14.) határozata a Soroksár Kultúrájáért Egyesület 

2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksár Kultúrájáért Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, 

melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksár kultúrájának, 

közművelődésének fejlesztése, a színjátszás és színházlátogatás 

népszerűsítése, színházi előadások szervezése, színészek támogatása, 
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közművelődési tevékenység támogatása a tehetséges-szociálisan rászoruló- 

kiskorúak támogatása, a gyermek-és ifjúság védelmi feladatok 

megvalósításához való hozzájárulás. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil 

szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 396/2021. (IX.14.) határozata a Soroksár Millennium-telepi 

Kutyaiskola és Sportegyesület 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet 

500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Az iskola 

működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése.  A támogatás forrása 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” 

sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 397/2021. (IX.14.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör 

Egyesület 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 500.000,- Ft-tal 

támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: Soroksári viselet című könyv 

bemutatójának költségei, az Egyesület működéséhez szükséges költségek 

(könyvelés, irodaszerek stb.) Régi nagyobb képek keretezési költségei, 

Máriabesenyői Bazilika és Hatvani Grassalkovich Kastély látogatási 

költségeinek fedezése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 398/2021. (IX.14.) határozata a Szent Erzsébet a Szegényekért 

Alapítvány - Soroksári Karitász csoportja 2021. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári 

Karitász csoportját 700.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat 

fel: A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2021. évi 

programjainak megvalósítása. A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora. 

II. felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek 

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

3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 399/2021. (IX.14.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2021. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül 

a következő szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Fatima Csillaga 

Alapítvány és a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesület.  

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

testületének 400/2021. (IX.14.) „Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázatok elbírálásával 

kapcsolatos előkészítő bizottság létrehozására” című napirendi pont 

napirendről történő levételével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázatok elbírálásával kapcsolatos 

előkészítő bizottság létrehozására” c. napirendi pontot napirendjéről leveszi.” 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

testületének 401/2021. (IX.14.) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetői pályázatait értékelő előkészítő bizottság létrehozásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése 

alapján előkészítő bizottságot hoz létre a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

intézményvezetői álláshelyére benyújtásra kerülő pályázatok előzetes 

értékelésére, a pályázók rangsorának meghatározására, amely bizottság személyi 

összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai 

Tüskés Józsefné (elnök) képviselő 

dr. Staudt Csaba képviselő 

Bereczki Miklós képviselő 

Sebők Máté Zoltán képviselő 

Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza külsős bizottsági tag 

Mikó Imre külsős bizottsági tag 

Seres Béla külsős bizottsági tag 

b) továbbá a szakmai képviselet tagjai: 

Dr. Dobosi Zsolt – főigazgató, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 

Rendelőintézet 

Dr. Szarvas Tibor - igazgató főorvos, Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

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

személy megkereséséről. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 402/2021. (IX.14.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való 

csatlakozásról szóló döntéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

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

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához.  

II. a 2022. évi költségvetésben 3.150.000 Ft összeget biztosít a pályázat 

fedezetére.  

III. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására 

és a pályázat kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő 

összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.  
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Határidő: 2021. október 1., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének elfogadása   

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 

helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló 103/2021. (III.16.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló 

103/2021. (III.16.) határozatának végrehajtási határidejét a 186671/1 helyrajzi 

számú ingatlan vonatkozásában 2022. február 28. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 404/2021. (IX. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

belterület 185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Templom u. 64. fszt. 5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 

140/2021. (IV.13.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület belterület 

185086/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Templom u. 64. fszt. 

5. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló 140/2021. (IV.13.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 405/2021. (IX. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 

185617 helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén 

található ingatlanok megvásárlásáról szóló 141/2021. (IV.13.) határozata 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185618/2, 185618/4, 185616 és 185617 

helyrajzi számú, természetben a Jelző utcában, illetve a Hősök terén található 

ingatlanok megvásárlásáról szóló 141/2021. (IV.13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 406/2021. (IX. 14.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, 

természetben 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található 
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ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) határozatával 

módosított 45/2021. (I.19.) határozata módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a 185340 helyrajzi számú, természetben 1238 

Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlatról szóló, 273/2021. (VI. 08.) határozatával módosított 45/2021. (I.19.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 407/2021. (IX. 14.) határozata a DIGI Kft. 

mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére 

kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben 

Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez 

kapcsolódó kiviteli tervek jóváhagyásáról szóló 297/2021. (VII.06.) 

határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak 

bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal 

Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének 

tetőszerkezetét érintő bérleti szerződéshez kapcsolódó kiviteli tervek 

jóváhagyásáról szóló 297/2021. (VII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 

2021. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 408/2021. (IX. 14.) határozata a 184877 helyrajzi számú ingatlan 

teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba történő beszámításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 309/2021. (VII.06.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184877 helyrajzi számú ingatlan teljeskörű 

kiürítése költségeinek bérleti díjba történő beszámításával kapcsolatos döntéséről 

szóló 309/2021. (VII.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 31. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 409/2021. (IX. 14.) határozata a lakás és üdülő rendeltetési 

egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében szükséges 

kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

235/2021. (V. 26.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakás és üdülő rendeltetési egységek után 

biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében szükséges kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 235/2021. (V. 26.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 31. napjára módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 410/2021. (IX. 14.) határozata az Apró utca – Fatimai utca – 

Nevelő utca – övezethatár közötti területre vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 191/2021. (V. 11.) 

határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Apró utca – Fatimai utca – Nevelő utca – 

övezethatár közötti területre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 191/2021. (V. 11.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. november 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 411/2021. (IX.14.) határozata az integráltan nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló 

megállapodás megkötéséről szóló 395/2020. (VIII.11.) határozata 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori 

ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 395/2020. 

(VIII.11.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

II. felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, 

jövőbeni módosítására, valamint a Képviselő-testület ellenkező tartalmú 

döntéséig a további nevelési évekre vonatkozó, az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő új Együttműködési Megállapodás megkötésére.  

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 412/2021. (IX.14.) határozata a 2021. évben „Soroksári Zenei 

Érdemérem” cím adományozásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksári Zenei Érdemérem” címet adományoz  

1. Név és  

2. Név részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 23. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 413/2021. (IX.14.) határozata S. É. 1238 Budapest, 

(Lakcím)szám alatti lakos temetési települési támogatás megállapítása iránti 

kérelmet elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt) 

A Képviselő-testület az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati 

rendelete 44. § (5) bek. c) pontjának rendelkezésére figyelemmel, mint a II. fokú 

döntést hozó hatóság a fellebbezést megtárgyalta és mint II. fokon eljáró hatóság 

úgy dönt, hogy 

I. S. É. (születési név,  hely, idő, annyja neve) 1238 Budapest, (Lakcím) szám 

alatti lakos temetési települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti 

kérelmét elutasító határozata elleni fellebbezést elutasítja, és az I. fokú határozatot 

helybenhagyja, mivel a temetés ára (823.948 Ft) meghaladja a Budapesti 

Temetkezési Intézet által adott évre kiadott érvényes közszolgáltatási árak 170 %-

át: 451.067 Ft-ot (koporsós temetés esetén alkalmazandó összeghatár). 

II. felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület 

döntéséről. 

Határidő: a testületi ülést követő 8 nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 414/2021. (IX.14.) határozata Sz. F. E. által tulajdonjog 

megállapítása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával szemben indított perben 

viszontkereset benyújtására irányuló döntéséről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) viszontkeresetet kíván benyújtani a Sz. F. E. által tulajdonjog 

megállapítása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt az Önkormányzattal 

szemben indított, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróságon számon 

folyó perben a Budapest XXIII. ker. belterület 182704 helyrajzi számú ingatlanon 

Sz. F. E. által létesített felépítmény vonatkozásában Sz. F. E. bontásra kötelezése 

iránt. 

II. felkéri a Polgármestert dr. László Jenő ügyvéd értesítésére a viszontkereset 

benyújtása érdekében.  

Határidő: 2021. szeptember 21.                                                                                 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


