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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 46/2021.(I.28.) határozata a 2021. január 28. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. január 28. napján az alábbi napirendi 

pontokkal kapcsolatban hozza meg döntését:  

1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok székhelyeire vonatkozó döntések 

meghozatalára 

2.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatára, új együttműködési megállapodások 

megkötésére 

3.) Tájékoztató az előző évek maradvány igénybevételének korrekciójáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 47/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználatáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat), mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult, 2021. február 01. napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SNNÖ) 

székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

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

Önkormányzat) mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult hozzájárul, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

(a továbbiakban: SNNÖ) 2021. február 01. napjától kezdődően székhelyként 

használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 186082 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Szikes u. 6. szám alatt található ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és 

II. pont szerinti döntésekről, valamint felkéri, hogy az SNNÖ ezen döntések 

alapján módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatát és az SNNÖ elnöke a 
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székhely változását jelentse be a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi 

átvezetés céljából. 

IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a 

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi 

önkormányzatokkal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan létrejött 

megállapodás módosításáról; 

V. gondoskodik a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat és az 

Önkormányzat között 2015. szeptember 30. napján létrejött, az Önkormányzat 

tulajdonában álló, 186082 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. 

Szikes u. 6. szám alatt található ingatlan használatára vonatkozó megállapodás 

módosításáról. 

Határidő: I.-II.-III.-IV. pont vonatkozásában 2021. január 31. 

V. pont vonatkozásában: következő tervezett rendes Képviselő-

testületi ülés időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 48/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználatáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult 2021. február 01. napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SBNÖ) 

székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

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

Önkormányzat) mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult hozzájárul, hogy a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

(a továbbiakban: SBNÖ) 2021. február 01. napjától kezdődően székhelyként 

használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 185931 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 154. szám alatt található 

ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és 

II. pont szerinti döntésekről, valamint felkéri, hogy az SBNÖ ezen döntések 

alapján módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatát és az SBNÖ elnöke a 

székhely változását jelentse be a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi 

átvezetés céljából. 
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IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi 

önkormányzatokkal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan létrejött 

megállapodás módosításáról. 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 49/2021.(I.28.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználatáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

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

Önkormányzat) mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult 2021. február 01. napjától kezdődően nem járul hozzá, hogy a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: SRNÖ) 

székhelyként használja az Önkormányzat tulajdonában álló 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162. szám alatt található ingatlant. 

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

Önkormányzat) mint tulajdonos és ingatlannal rendelkezni jogosult nevében 

eljárni jogosult hozzájárul, hogy a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(a továbbiakban: SRNÖ) 2021. február 01. napjától kezdődően székhelyként 

használja az Önkormányzat tulajdonában álló, 185931 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 154. szám alatt található 

ingatlant. 

III. tájékoztatja a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét az I. és II. 

pont szerinti döntésekről, valamint felkéri, hogy az SRNÖ ezen döntések alapján 

módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatát és az SRNÖ elnöke a székhely 

változását jelentse be a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi átvezetés 

céljából. 

IV. gondoskodik az I. és II. pont szerinti döntések alapján az Önkormányzat és a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségi 

önkormányzatokkal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) bekezdése alapján a helyiséghasználatra, a további 

feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan létrejött 

megállapodás módosításáról. 

Határidő: 2021. január 31. 

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

Polgármesterének 50/2021.(I.28.) határozata a soroksári nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) 

bekezdése alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által  

• a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, 

• a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és  

• a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött és a 463/2019. (XII.03.) számú határozattal elfogadott, a 16/2020. (I. 21.) 

határozattal módosított Együttműködési megállapodásokat és úgy dönt, hogy 

I. jelen határozat 1., 2. és 3. melléklete szerinti új együttműködési 

megállapodások megkötését kezdeményezi az érintett nemzetiségi 

önkormányzatok elnökeinél és a szerződés-tervezetek elfogadása esetén 

gondoskodik az új együttműködési megállapodások aláírásáról. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításának a Képviselő-testület ülésére való 

beterjesztéséről,  

III. felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat és a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött, a nemzetiségi feladatok ellátásához 

kapcsolódó vagyon használatáról szóló megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztés elkészítéséről. 

Határidő: az I., II., III. pont vonatkozásában: 2021. február 15.       

Felelős: az I. vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

              a II. és III. pont vonatkozásában: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

 

 

 
 


