
2021. március 25-én a Polgármester által  

(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott  

h a t á r o z a t o k 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 113/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok módosításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46.  § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. március 25. napján polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontokat az alábbiak szerint módosítja 

- sürgősséggel, első napirendi pontként dönt a „Javaslat Önkormányzati 

állásfoglalás kialakítására az Európai Bizottság közleményéhez a „Minority 

SafePack- egymillió aláírás a sokszínű Európáért” kezdeményezés kapcsán” 

című előterjesztésben foglalt javaslatról, 

- a 8. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Horgász part déli szakasza menti 

lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel 

kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára” című napirendet 

leveszi napirendjéről. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 114/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 2021. március 25. napján az alábbi napirendi 

pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat a Önkormányzati állásfoglalás kialakítására az Európai Bizottság 

közleményéhez a „Minority SafePack- egymillió aláírás a sokszínű Európáért” 

kezdeményezés kapcsán 

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására 

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

4.) Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 

7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 
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5.) Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelők rezsi 

költségeinek elengedésére 

6.) Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola 

fenntartói jogának átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre 

7.) Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt 

VII. tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési 

hozzájárulás megállapítására 

8.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pont  

9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 

területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 115/2021.(III.25.) határozata Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának a „Minority SafePack - egymillió 

aláírás a sokszínű Európáért” kezdeményezés kapcsán az Európai Bizottság 

által kiadott közleménnyel kapcsolatos állásfoglalásról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

I. köszönetét fejezi ki mindazok felé, akik aláírásukkal támogatták és kiálltak a 

„Minority SafePack - egymillió aláírás a sokszínű Európáért” ügy mellett, 

II. üdvözli az Európai Parlament pozitív hozzáállását a kérdéshez. 

III. elutasítja az Európai Bizottság közleményét, amelyben nem tartja indokoltnak 

az őshonos nemzetiségek széleskörű és közvetlen támogatását, sem anyagilag sem 

pedig jogilag.  

IV. támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi javaslat mindegyikét, 

különösen javasolja, hogy a nemzetiségi jogokat az Európai Unió szabályozza és 

ezek a jogok is képezzék az uniós alapszerződés részét. 

V. elvárja a felelős uniós biztostól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak 

érdekében, hogy konkrét intézkedési javaslat készüljön a „Minority SafePack - 

egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai kezdeményezés kapcsán. 

VI. döntéséről értesíti a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a VI. pont végrehajtásáért Bese Ferenc Polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 116/2021.(III.25.) határozata a 2021. március 25. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról szóló 

114/2021.(III.25.) határozat módosításáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 2021. március 25. napján a polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontok elfogadásáról szóló 113./2021.(III.25.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja:  

3.) Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 

7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 

4.) Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelők rezsi 

költségeinek elengedésére 

5.) Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola 

fenntartói jogának átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre 

6.) Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt 

VII. tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési 

hozzájárulás megállapítására 

7.) Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására 

8.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (újból megnyitásra kerül)  

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pont  

9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 

területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 117/2021.(III.25.) határozata a felnőtt háziorvosi praxisok 

által használt rendelő helyiségek rezsi költségének elengedése tárgyában  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a koronavírus járvány harmadik hullámában a felnőtt háziorvosok többlet 

munkáját megköszönve, 2021. február 1. napjától 2021. december 31. napjáig a 

felnőtt háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelőkre megállapított havi 

rezsi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb költségek 

(takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 
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Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) 

részére történő fizetését elengedi, amely elengedett rezsi díjak és az egyéb 

költségek fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből biztosított, 

szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány összegéből. 

II. gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI 

Intézményvezető Főorvosa részére. 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 118/2021.(III.25.) határozata Budapest XXIII. Kerület 

Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának átadásával 

kapcsolatos önkormányzati véleményről 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának, a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által történő átvételéről 

azt követően alakítja ki álláspontját és nyilvánít véleményt, ha tájékoztatást kapott 

Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerület, vagy a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata, vagy a Grassalkovich Antal Általános Iskola 

részéről az alábbiakra: 

a./ a 2020/2021 tanévben az Intézménybe járó és a 2021/2022 tanévre 

beiratkozni szándékozó gyermekek szülei által kialakított véleményről; 

b./ jelenleg az Intézmény körzetéhez tartozó iskolaköteles, nem német 

nemzetiségi oktatásra jelentkező gyermekek iskolai ellátását hol és milyen 

körülmények között lehetséges megoldani; 

c./ a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Zeneiskola további 

működését hol és milyen körülmények között lehetséges megoldani; 

d./ az Intézmény átvétele, hogy érinti az Önkormányzat és a Tankerület 

között 2016. december 12. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, illetve 

az Önkormányzat és a Tankerület között fennálló egyéb megállapodásokat, 

e./ a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tárgyalás nélkül 

továbbra is ingyenes tulajdonba kéri-e az Iskola ingatlanát.  

II. az Önkormányzat végleges döntése kialakítása céljából az I. pontban rögzített 

kérdések, felvetések megnyugtató tisztázása érdekében, további egyeztetéseket 

kezdeményez az érintettekkel. 

III. gondoskodik jelen határozat haladéktalan megküldéséről a Tankerület 

vezetője részére. 

Határidő: 2021. március 31. 

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

Polgármesterének 119/2021.(III.25.) határozata (BKISZ) projekt VII. 

tenderében megvalósult szennyvízcsatornák közművesítési 

hozzájárulásának megállapítására 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a BKISZ projekt VII. tender keretében megvalósult szennyvízcsatornáival 

érintett, ingatlanok esetében a közművesítési hozzájárulás mértéke 100.000, -

Ft/ingatlan, azonban azon ingatlantulajdonosok számára, akik a csatorna üzembe 

helyezésétől számított 1 éven belül, azaz 2021. december 12-ig rákötnek a 

szennyvízcsatornára az Önkormányzat 100%-os költségmentességet biztosít. A 

megvalósult szennyvízcsatornázási létesítmények: 

utca név                                  szakasz határ                                   hossz (fm) 

Fatimai utca                         Temetősor – Szent László utca        537 

Külső Vörösmarty utca            183708/2 hrsz. – Fatimai utca                40 

Szőlősor utca                            183680/4 hrsz. – Fatimai utca            190 

Temetősor                                183695/8 hrsz. - Fatimai utca               150 

Nyír utca                                   Alsóhatár út – Fatimai utca                  840 

Orbán utca                            Orbán u. 3.sz. – Szőlődomb utca          602 

Karmazsin utca                         Karmazsin u. 11 – Á33 jelű átemelő     493 

továbbá: Á32 jelű Orbán utcai szennyvízátemelő 96 fm nyomóvezetékkel. 

II. felkéri a Polgármestert az önkormányzati hatósági feladatok ellátására és a 

Fővárosi Önkormányzat tájékoztatására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 120/2021.(III.25.) határozata az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázat saját 

forrás biztosításának módosítására  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

87/2021. (III. 16.) határozatának II. pontja helyébe az alábbi II. pont lép: 

II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 12 910 569,- Ft önerőt, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi költségvetése – 238 

kód Beruházás Napsugár Óvoda kazáncsere sora terhére 

Határidő: 2021. december 31. 

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

Polgármesterének 121/2021.(III.25.) határozata átruházott hatáskör egyedi 

ügyben történő visszavonásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

a „Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 

területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára” 

tárgyú egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati 

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

és Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét a Képviselő-testület 

hatáskörébe visszavonja, egyben úgy dönt, hogy a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a fent hivatkozott 

jogszabályhely alapján - az egyedi ügyben a szükséges döntést meghozza. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 122/2021.(III.25.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Pál 

apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti 

szerződés megkötéséről szóló döntés meghozataláról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Pál 

apostol u. 3. szám alatti ingatlanból a 2. mellékleten jelölt 200 m2 területet bérbe 

veszi, 200e Ft/év bérleti díj ellenében fa tárolása és darabolása céljára.  

II. értesíti az ingatlan tulajdonosait, valamint a haszonélvezőt a döntésről és 

aláírja az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített bérleti 

szerződést. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


