
A 2021. július 6-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 289/2021. (VII.06.) határozata a 2021. július 6-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2021. július 6-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek 

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

módosítására” c. napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 290/2021. (VII.06.) határozata a 2021. július 6-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

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

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat támogatási szerződés 

megkötésére a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel” c. napirendi 

pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 291/2021. (VII.06.) határozata a 2021. július 6-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2021. július 6-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 

elfogadja 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

2.) Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 

Rendelőintézettel 

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

4.) 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 

5.) Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására  

6.) Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv módosítására 

7.) Javaslat járóbeteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása 

iránti kérelem benyújtására (10.00 órakor) 
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8.) Javaslat 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 döntés 

meghozatalára 

9.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

használati megállapodás megkötéséről, valamint 2/12 tulajdoni hányadának 

megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára 

10.) Javaslat a 186784/5 helyrajzi számú, természetben a Homokkúp utca és a 

Horgászpart 26. szám között található ingatlan részleges értékesítéséről szóló 

döntés meghozatalára  

11.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan árverésen 

történő értékesítése részleteinek meghatározásáról szóló döntés meghozatalára   

12.) Javaslat a 195325/7, 195325/11, 195325/15 és 195325/41 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - Nyír 

utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanokra vonatkozó 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

13.) Javaslat a 186342 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vetés utca 

8. alatt található, 530 m2 területű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának 

értékesítésére 

14.) Javaslat a 186049 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 

162./Hősök tere 14. szám alatti társasházban fennálló társasházi közös tulajdon 

megszüntetése iránt folyó perben készült igazságügyi szakértői véleményben 

foglalt összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára  

15.) Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, 

Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan vonatkozásában kiürítési költségek 

bérleti díjba való beszámításáról történő döntés meghozatalára  

16.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

17.) Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző 

intézkedésekről  

18.) Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról 

19.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban 

20.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

21.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” 

adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) 

kötelező ZÁRT ÜLÉS) 

22.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS) 
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23.) Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (11.00 órát 

követően javasolt) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) 

kötelező ZÁRT ÜLÉS) 

24.) Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (Mötv. 46. § (2) 

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

25.) Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító 

okiratok módosítására (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Kft.) (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja 

alapján) 

26. Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 292/2021. (VII.06.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

és Rendelőintézettel támogatási szerződés megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves út 1.) 

részére az intézmény oltásra használt két helyiségének klimatizálása céljára bruttó 

1.084.000,- Ft támogatást biztosít. A támogatás forrása az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének „Céltartalék – költségvetési maradvány” sora. 

II. megköti a határozat mellékletét képező támogatási szerződést és felhatalmazza 

a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint szükség esetén annak 

módosítására azzal, hogy annak tartalmától a felek – az 1. pontba foglalt 

támogatási összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon 

eltérhetnek. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 293/2021. (VII.06.) határozata Bese Ferenc polgármester 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására " c. 

napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt – 

Bese Ferenc polgármestert.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 294/2021. (VII.06.) határozata a Polgármester 2021. évi 

szabadságának ütemezéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapítja, hogy Bese Ferenc 

polgármester 2020. évben a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 39 

munkanap szabadságot és a 2019. évről áthozott 4 munkanap szabadságot igénybe 
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vette, 2021. évben huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra, összesen 39 munkanap szabadságra jogosult. 

II. az 1. melléklet szerint jóváhagyja Bese Ferenc polgármester 2021. évre járó 

39 munkanap szabadsága igénybevételének ütemezését. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 295/2021. (VII.06.) határozata a 2021. évi ellenőrzési terv 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a 2021. évi ellenőrzési terv - jelen 

határozat melléklete szerinti - módosításával. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 296/2021. (VII.06.) határozata járóbeteg szakellátással 

kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén felépülő, új 

szakrendelőben a járóbeteg szakellátás szakrendeléseinek, szakorvosi és nem 

szakorvosi óraszámainak bővítéséhez szükséges, többletkapacitás befogadása 

iránti kérelmet nyújt be a Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő útján, az alábbiak szerint: 

• Bőrgyógyászat szakrendelés indítása 6 óra/hét óraszámban 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 6 óra/hét óraszámmal, ebből 1 óra 

audiológiai szakrendelés. 

• Gasztroenterológiai szakrendelés indítása 13 óra/hét óraszámmal. 

• Kardiológiai szakrendelés indítása 12 óra/hét óraszámmal 

• Neurológiai szakrendelés megindítása 6 óra/hét óraszámmal. 

• Ortopédiai szakrendelés indítása 6 óra/hét óraszámmal. 

• Pszichiátriai szakrendelés megindítása 12 óra/hét óraszámmal. 

• Radiológiai szakrendelés létrehozása 34 óra/hét óraszámmal. 

• Sebészeti szakrendelés indítása 12 óra/hét óraszámmal. 

• Traumatológiai szakrendelés indítása 6 óra/hét óraszámmal. 

• Urológia szakrendelés indítása 6 óra/hét óraszámmal. 

• egynapos ellátás tervezett szakmák: sebészet, ortopédia, kézsebészet, 

nőgyógyászat, szemészet, urológia, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, 

egynapos belgyógyászati ellátás (infúziós kezelések). 

 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám bővítése + 16 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 14 óra/hét belgyógyászati szakrendelés óraszáma, heti 30 

óraszám. Ebből a 30 órából 12 óra diabetológiai szakrendelés. 

• A meglévő UH diagnosztika és terápia 6 óra/hét óraszám bővítése +6 óra/hét 

óraszámmal, így összesen 12 óra/hét. 
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• Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés óraszám bővítése + 15 óra/hét 

óraszámmal. Így a meglévő 15 óra/hét szülészeti-nőgyógyászati szakrendelés 

óraszáma, heti 30 óraszám. 

• Rehabilitációs medicina szakrendelés óraszám bővítése + 8 óra/hét 

óraszámmal.  

Így a meglévő 4 óra/hét rehabilitációs medicina szakrendelés óraszáma, heti 

12 óraszám. 

• Szemészeti szakrendelés óraszám bővítése + 15 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 10 óra/hét szemészeti szakrendelés óraszáma, heti 25 óraszám. 

• Reumatológiai szakrendelés óraszám bővítése + 10 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 26 óra/hét reumatológiai szakrendelés óraszáma, heti 36 

óraszám. 

• Pulmonológia szakrendelés óraszám bővítése + 4 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 2 óra/hét tüdőgyógyászati szakrendelés óraszáma, heti 6 

óraszám. 

 

• Gyógymasszázs nem szakorvosi óraszám bővítése + 12 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 12 óra/hét gyógymasszázs nem szakorvosi óraszáma heti 24 

nem  szakorvosi óraszám 

• Fiziotherápia nem szakorvosi óraszám bővítése + 10 óra/hét óraszámmal.  

Így a meglévő 30 óra/hét fiziotherápia nem szakorvosi óraszáma, heti 40 nem 

szakorvosi óraszám. 

II. felkéri a Polgármestert a többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására továbbá az eljárás 

lefolytatását segítő minden olyan jognyilatkozat megtételére, amelyek az 

önkormányzat, mint fenntartó érdekeit nem sértik. 

III. felkéri a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezető 

főorvosát, hogy a többletkapacitás befogadási eljárással kapcsolatban – különösen 

a szükségessé váló dokumentumok előkészítésével - működjön együtt a 

fenntartóval. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 297/2021. (VII.06.) 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 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 144/2019. (III.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
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II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) a DIGI Kft. által benyújtott, a Grassalkovich Antal Általános 

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

tetőszerkezetén kiépítendő bázisállomásának létesítése vonatkozásában készült 

kiviteli terveket - 2018.04.25. napján kelt antennaelrendezési, tartószerkezeti 

kiviteli tervet és fedélszék erősítés kiviteli tervet, valamint 2016.11.03. napján 

kelt DIGI állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli tervdokumentációt (3. 

verzió) - abban az esetben hagyja jóvá, ha a DIGI Kft., az Önkormányzattal 

megkötött bérleti szerződés módosításával vállalja, hogy a bázisállomás  

elkészültét követő 2 hónapon belül saját költségén gondoskodik egy független 

szakértői vélemény elkészíttetéséről a kiépített bázisállomás működésének az 

épületben és környékén tartózkodókra valamint az állomás környezetére 

gyakorolt hatásairól és azt eredetben benyújtja az Önkormányzat részére. 

Amennyiben az üzembe helyezést követően a bérlő által elkészíttetett szakértői 

vélemény szerint a bázisállomás működése az épületben vagy a környékén 

tartózkodók egészségére legkisebb mértékben is káros lehet, az Önkormányzat 

azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

III. felkéri a polgármestert a DIGI Kft. értesítésére, a II. pont szerinti módosító 

szerződés aláírására, és annak megtörténtét követően a II. pont szerinti 

hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására és annak DIGI Kft. részére történő 

megküldésére. 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 298/2021. (VII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a 

tulajdonostársak által használható területet pontosan (térképi mellékleten jelölve 

is) meghatározó használati megállapodás megkötését Szalai Péter Edéné 

tulajdonostárssal azzal, hogy a tulajdonosok a tulajdoni hányaduknak megfelelő 

mértékben használhatják a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi 

számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlant, 

figyelembe véve a használati rend meghatározása szempontjából a Szalai Péter 

Edéné és néhai Szalai Péter Ede valamint Tülkös Mihály között 1971. augusztus 

25. napján létrejött adásvételi szerződésben, illetve a Szalai Péter Edéné és néhai 

Szalai Péter Ede valamint Fővárosi XIX., XVIII,. és XX. ker. Ingatlankezelő 

Vállalat között 1973. május 10. napján létrejött megállapodásban foglaltakat.  

II. felkéri a polgármestert Szalai Péter Edéné értesítésére, és a megállapodás 

Szalai Péter Edéné által történő elfogadása esetén az I. pontban foglaltaknak, 
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valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő használati megállapodás 

aláírására. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 299/2021. (VII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vételi ajánlatot 

kíván tenni a 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

17. szám alatti ingatlannak a Szalai Péter Edéné tulajdonostárs tulajdonában álló 

2/12 tulajdoni hányadára, azzal, hogy az adásvételi szerződéssel Szalai Péter 

Edéné javára holtig tartó haszonélvezeti jog kerüljön megalapításra az adásvétel 

tárgyát képező 2/12 tulajdoni hányad tekintetében. 

II. felkéri a polgármestert, hogy értesítse Szalai Péter Edénét az I. pont szerinti 

döntésről, és amennyiben nevezett nem zárkózik el a tulajdoni hányada 

értékesítésétől, úgy gondoskodjon az I. pont szerint megvásárolni kívánt tulajdoni 

hányadra vonatkozó igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény 

elkészíttetéséről és annak alapján előterjesztés készíttetéséről a konkrét vételi 

ajánlatról előterjesztés készíttetésére értéktől függően a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság vagy a Képviselő-testület részére. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 300/2021. (VII.06.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú 

ingatlan részleges értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja 

a tulajdonában álló 186784/5 helyrajzi számú ingatlan támfal alatti területét az 

ezen területet használó Dr. Jovánovity Momcsilo és Bíró Attila részére, 

amennyiben ezen terület telekhatárrendezéssel átcsatolható a 186784/5 helyrajzi 

számú ingatlanból a 186783 helyrajzi számú ingatlanhoz, és Dr. Jovánovity 

Momcsilo és Bíró Attila vállalják annak felméretését, hogy a telekhatárrendezés 

megvalósítható-e a hatályos jogszabályok alapján, valamint vállalják az 

értékesítendő ingatlanrészre vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés és a 

telekhatárrendezéshez szükséges változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció 

díja 50%-ának megfizetését. 

II. felkéri a polgármestert a kérelmezők értesítésére, és amennyiben a kérelmezők 

által elkészíttetett felmérés alapján a telekhatárrendezés lefolytatható, és a 

kérelmezők a költségek 50 %-át megfizették, abban az esetben felkéri a 
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Polgármestert a telekhatárrendezéshez a változási vázrajz és telekalakítási 

dokumentáció valamint az értékesítendő területre vonatkozó igazságügyi 

szakértői értékbecslés elkészíttetésére, majd az értékbecslés által megállapított 

értéktől függően új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület illetve a 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó 

konkrét eladási ajánlatról. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 301/2021. (VII.06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás 

u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítése részleteinek 

meghatározásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, 

Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatt található „lakás” megnevezésű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadát nyilvános árverésen értékesíti a legmagasabb vételárat ajánló 

részére, nettó 12.380.000,- Ft azaz tizenkettőmillió-háromszáznyolcvanezer forint 

összegű kikiáltási ár és 100.000,- Ft-os licitlépcső alkalmazása mellett. Az árverés 

lebonyolításának végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A részletes 

árverési kiírást tartalmazó dokumentáció eladási ára 10.000,- Ft + ÁFA. 

II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, lebonyolítására, valamint 

eredményes árverés esetén a nyertes árverési vevővel az I. pontban foglaltaknak, 

továbbá a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 302/2021. (VII.06.) határozata a 195325/7 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - 

Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros 

Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/7, 

195325/11, 195325/15, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 35 

248 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére 

lefolytatott pályázati eljárást a 195325/7 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 
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Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2021. május 11. napján 

11080/K/627/2021/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 

2021. június 01. napján lezárt második fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 

50735331976151041 azonosítón megtartott elektronikus aukciók alapján 

eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/7 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként a 

nyertes Ajánlattevőt azaz a Kedvenc Otthonom Kft.-t (cégjegyzékszám: 13-09-

212804) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges, a 

jogszabályoknak megfelelően elkészített adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 303/2021. (VII.06.) határozata a 195325/11 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - 

Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros 

Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/7, 

195325/11, 195325/15, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 35 

248 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére 

lefolytatott pályázati eljárást a 195325/11 helyrajzi számú ingatlan tekintetében 

2021. május 11. napján 11080/K/627/2021/2. számon kiállított jegyzőkönyvi 

tanúsítvány valamint a 2021. június 02. napján lezárt második fordulós, a Fluenta 

Auction rendszerben 50735336271118337 azonosítón megtartott elektronikus 

aukciók alapján eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/11 helyrajzi számú 

ingatlan Vevőjeként a nyertes Ajánlattevőt azaz a Szakács Kft.-t 

(cégjegyzékszám: 17-09-002831) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges, a 

jogszabályoknak megfelelően elkészített adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 304/2021. (VII.06.) határozata a 195325/15 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - 

Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros 

Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/7, 

195325/11, 195325/15, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 35 

248 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére 

lefolytatott pályázati eljárást a 195325/15 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 

Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2021. május 11. napján 

11080/K/627/2021/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 

2021. június 01. napján lezárt második fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 

50735340566085633 azonosítón megtartott elektronikus aukciók alapján 

eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/15 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként 

a nyertes Ajánlattevőt azaz a Kedvenc Otthonom Kft.-t (cégjegyzékszám: 13-09-

212804) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges, a 

jogszabályoknak megfelelően elkészített adásvételi szerződést. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 305/2021. (VII.06.) határozata a 195325/41 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. ker. Szent László utca - Szentlőrinci út - 

Nyír utca - Fatimai utca által határolt területen található ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Vagyonkezelő Központ Zrt. által lebonyolított, a Budapest Főváros 

Önkormányzat ¾ arányú és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata ¼ arányú tulajdonát képező Budapest XXIII. ker. Szent László 

utca - Szentlőrinci út - Nyír utca - Fatimai utca által határolt terület, 195325/7, 

195325/11, 195325/15, 195325/41 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 35 

248 m2 területű „kivett építési terület” megjelölésű ingatlanok értékesítésére 

lefolytatott pályázati eljárást a 195325/41 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a 

Szepessyné dr. Bakó Ilona közjegyző által 2021. május 11. napján 

11080/K/627/2021/2. számon kiállított jegyzőkönyvi tanúsítvány valamint a 

2021. május 31. napján lezárt második fordulós, a Fluenta Auction rendszerben 

50735349156020225 azonosítón megtartott elektronikus aukciók alapján 

eredményesnek nyilvánítja, és a 195325/41 helyrajzi számú ingatlan Vevőjeként 

a nyertes Ajánlattevőt azaz a Best Dream House Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-

356534) jelöli ki. 

II. megköti az I. pontban rögzítettek szerinti értékesítéshez szükséges, a 

jogszabályoknak megfelelően elkészített adásvételi szerződést. 
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Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 306/2021. (VII.06.) határozata a 186342 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 

megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának 

értékesítésével kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 186342 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található a 

közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű belterületi ingatlannak a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 12/72 

tulajdoni hányadát 7.811.667,-Ft vételár ellenében értékesíteni kívánja Jordan 

Tibor Zoltánné részére.  

II. felkéri a Polgármestert az eladási ajánlat megtételére, és annak elfogadása 

esetén az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített 

adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 307/2021. (VII.06.) határozata Tüskés Józsefné képviselő 

szavazásból való kizárásával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a 186049 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Grassalkovich út 

162./Hősök tere 14. szám alatti társasházban fennálló társasházi közös tulajdon 

megszüntetése iránt folyó perben készült igazságügyi szakértői véleményben 

foglalt összeg elfogadásáról történő döntés meghozatalára " c. napirendi pont 

tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége miatt – Tüskés Józsefné 

képviselőt.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 308/2021. (VII.06.) határozata a 186049 hrsz.-ú, természetben 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162./Hősök tere 14. szám alatti 

társasházban fennálló társasházi közös tulajdon megszüntetése iránt folyó 

perben készült igazságügyi szakértői véleményben foglalt összeg 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

Központi Kerületi Bíróságon 9.P.85.160/2019. számon folyó perben, a közös 
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tulajdon megszüntetésével és a padlástér Önkormányzat tulajdonába kerülésével 

a tulajdonostársak társasházi közös tulajdonon fennálló tulajdoni hányadai 

csökkenése értékeként a TÉR-ÉRTÉK-MÉRTÉK Bt. által 2021. május 18-án 

elkészített szakértői véleményben szereplő 16.648.039,-Ft összeget és 

amennyiben a bíróság helyt ad az Önkormányzat keresetének, vállalja, hogy ezen 

összeget a bíróság ítélete alapján a tulajdonostársak részére megfizeti. 

II. hatályon kívül helyezi a 358/2018. (X. 09.), 21/2019. (I. 22.), 373/2019. (VIII. 

06.), 386/2019. (VIII. 06.) és 45/2020. (I. 21.) határozataival módosított 230/2018. 

(VI. 05.) határozatát. 

III. felkéri a Polgármestert a bíróság tájékoztatására. 

Határidő: III. pont vonatkozásában 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 309/2021. (VII.06.) határozata a 184877 helyrajzi számú 

ingatlan teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba történő 

beszámításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata legfeljebb nettó 

2.000.000,-Ft összegig beszámítja Andrási Lajos részére a 184877 helyrajzi 

számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt 

található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett üzlet, gazdasági épület, 

udvar” megnevezésű, mindösszesen 693 m2 alapterületű ingatlan bérleti díjába az 

ingatlan és az ingatlanon található felépítmények kiürítésének, kitakarításának, az 

ott felhalmozódott szemét, hulladék, veszélyes hulladék és egyéb ingóságok 

elszállításának számlával igazolt költségeit. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és kösse meg 

az I. pontban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok szerint elkészített bérleti 

szerződést. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 310/2021. (VII.06.) határozata a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 

44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) 

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közös tulajdon megszűntetése 

lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló, a 345/2020. (VII.14.), a 

44/2020. (I. 21.), a 384/2019. (IX.10.), valamint a 353/2018. (X.09.) 

határozatokkal módosított 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2022. február 28. napjára módosítja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 311/2021. (VII.06.) határozata az Önkormányzat tulajdonában 

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

felülvizsgálatáról szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 145/2020. 

(III.10.), 344/2020. (VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 

190/2019. (IV.09.) határozatának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

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

szóló 294/2019. (VII.02.), 438/2019. (XII.03.), 145/2020. (III.10.), 344/2020. 

(VII.14.) és 26/2021. (I.19.) határozatokkal módosított 190/2019. (IV.09.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 312/2021. (VII.06.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, 

természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a 

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

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló 195519/50 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 256/2021. (VI.08.) határozata I. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

"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 807.480,-Ft, azaz nyolcszázhétezer-négyszáznyolcvan forint 

ellenében, melyből a földterületért fizetendő összeg 539.660,-Ft, 202.500,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, valamint 

65.320,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és 

bontási/áthelyezési költsége. 

Ennek érdekében  

a) Wieland Mihály részére 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 

403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely 

összegből a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, 
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valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és 

bontási/áthelyezési költsége. 

b) Wieland Mihályné részére 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 

403.740,-Ft, azaz négyszázháromezer-hétszáznegyven forint ellenében, mely 

összegből a földterületért fizetendő összeg 269.830,-Ft, 101.250,-Ft az 

elbontandó/áthelyezendő épület értéke és bontási/áthelyezési költsége, 

valamint 32.660,-Ft az elbontandó/áthelyezendő építmény (kerítés) értéke és 

bontási/áthelyezési költsége. 

Az ingatlanvásárláshoz, valamint a más célú hasznosításhoz szükséges összeget a 

2021. évi költségvetés „999 közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére 

biztosítja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 313/2021. (VII.06.) határozata a kerület Hűséges Dolgozója cím 

adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) határozat módosításáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról szóló 225/2021. (V.11.) 

határozat I. pontjának b) és c) alpontjait a következők szerint módosítja: 

„b) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja alapján 30 év 

igazolt jogviszony után 

H. L. R.,  

T.-Ő. V., 

T. H. A., 

B. Z. F., 

H. M., 

K. J. és 

Cs. E.  

F. K. K. 

részére, 

c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) 

önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján 20 év igazolt 

jogviszony után 

S. I., 

K. Z., 

L. M. Á., 

M. F. A., 

G. Gy. és  
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K. T. 

részére,” 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a különbözeti összeg számfejtése érdekében 

tegye meg a szükséges intézkedést.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 314/2021. (VII.06.) határozata felperesi pertársaság 

létrehozásáról szóló, a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. 

(IX.29.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának 

módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felperesi pertársaság létrehozásáról szóló, 

a 30/2019. (I.22.) – 261/2019. (VI.04.) – 410/2020. (IX.29.) határozatokkal 

módosított 437/2018. (XI.20.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. 

november 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 315/2021. (VII.06.) határozata a Hősök terei új 

intézményközpont kialakítása érdekében szükséges településrendezési 

előírások módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 81/2021. (II.23.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök terei új intézményközpont 

kialakítása érdekében szükséges településrendezési előírások módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 81/2021. (II.23.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2021. október 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 316/2021. (VII.06.) határozata a Soroksár településképi arculati 

kézikönyv, valamint településképi rendelet módosítási eljárásának 

lefolytatásáról szóló 82/2021. (II.23.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár településképi arculati kézikönyv, 

valamint településképi rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról szóló 

82/2021. (II.23.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. október 30. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 317/2021. (VII. 06.) határozata a Zimán András képviselő által 

benyújtott és a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló 

képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntéséről szóló a 37/2021. (I.19.) 

határozattal módosított 513/2020. (XI.10.) határozatának módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zimán András képviselő által benyújtott és 

a tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal 
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kapcsolatos döntéséről szóló 37/2021. (I.19.) határozattal módosított 37/2021. 

(I.19.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. november 30. napjára 

módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 318/2021. (VII.06.) határozata a nemzetiségi köznevelési 

intézmény alapításával kapcsolatos döntéseiről szóló 106/2019. (III.12.), a 

388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V.12.) és a 40/2021. (I.19.) határozattal 

módosított 462/2018. (XII.04.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a 106/2019. (III.12.), a 388/2019. (IX.10.), a 247/2020. (V. 12.) és a 40/2021. 

(I.19.) határozattal módosított 462/2018. (XII.04.) határozatot hatályon kívül 

helyezi, egyidejűleg felkéri a Polgármestert egy átfogó, Soroksár teljes 

közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Köznevelési és Közoktatási 

Koncepció elkészítésére és benyújtására a Képviselő-testület elé, amely 

koncepció keretében kell megvizsgálni – többek között – egy a Soroksári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett nemzetiségi óvoda alapításának 

feltételeit. 

Határidő: 2022. június 30 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő 

testületének 319/2021. (VII.06.) határozata a felnőtt háziorvosi praxisok által 

használt rendelő helyiségek rezsi költségének elengedése tárgyában hozott 

117/2021. (III.25.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a felnőtt háziorvosi praxisok által használt rendelő helyiségek rezsi költségének 

elengedése tárgyában hozott 117/2021. (III.25) határozat  

a) címében az „a felnőtt háziorvosi praxisok által használt” szövegrészt az „a 

felnőtt háziorvosi praxisok, valamint a felnőtt és gyermek fogorvosok által 

használt” szövegre módosítja, 

b) II. pontjának számozását III. pontra módosítja, ezzel egyidejűleg  

c) a határozatot a következő II. ponttal egészíti ki: 

„II. a koronavírus járvány ideje alatt anyagilag megterhelt felnőtt és 

gyermek fogorvosok munkáját megköszönve, 2021. augusztus 1. napjától 

2021. december 31. napjáig a privatizált felnőtt és gyermek fogorvosok 

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 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 
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biztosított, szükség esetén kiegészítve a költségvetési maradvány 

összegéből.” 

II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa részére.  

Határidő: 2021. július 16. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 320/2021. (VII.06.) határozata a veszélyhelyzet ideje alatt 

megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt megtett 

polgármesteri és jegyző intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 321/2021. (VII.06.) határozata a civil szervezetek 2020. évi 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2020. évben, pályázati úton nyújtott támogatása 

elszámolásához  

1. az Adler állatmentő Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

2. az Anyaoltalmazó Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

3. a Dél-pesti ILCO Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

4. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

5. az Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

6. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

7. a Híd a színpad világába Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

8. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

9. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - XXIII. Kerületi 

Területi Szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

10. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

11. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 
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12. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

13. Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

14. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

15. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

17. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

18. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

19. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász 

csoportja által benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 322/2021. (VII.06.) határozata 2021. évben „Soroksár 

Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz Név részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 323/2021. (VII.06.) határozata 2021. évben „Soroksár 

Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksár Díszpolgára” címet adományoz Név részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 324/2021. (VII.06.) határozata a 2021. évben „Soroksárért 

Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

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

testületének 325/2021. (VII.06.) határozata a 2021. évben „Soroksárért 

Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 326/2021. (VII.06.) határozata a 2021. évben „Soroksárért 

Érdemérem” kitűntetés adományozásáról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben posztumusz „Soroksárért Érdeméremmel” tünteti ki Név. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 327/2021. (VII.06.) határozata a 2021. évben „Év Kerületi 

Polgárőre” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz Név részére. 

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 328/2021. (VII.06.) határozata 2021. évben „Soroksár Kiváló 

Mestere” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2021. évben „Soroksár Kiváló Mestere” címet adományoz  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 329/2021. (VII.06.) határozata 2021. évben „Tiszta udvar, 

rendes ház” cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

Nevek 
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I. elfogadja az Előminősítő Csoport javaslatát, egyúttal 2021. évben „Tiszta 

udvar, rendes ház” címet adományoz minden, az Előminősítő Csoport által 

javasolt személy, azaz: (Nevek) részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 330/2021. (VII.06.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének és 

további felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, valamint alapító 

okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés)  

A Képviselő-testület elutasítja a javaslatot, mely szerint a Soroksár Sport Club 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottság elnökének megválasztása után 

a felügyelőbizottsági tagok megválasztása során elsőként Koncz Róbert 

személyéről szavazzon.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 331/2021. (VII.06.) határozata Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – egyben tagjának - 

megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában 

megjelölt felügyelőbizottsági elnöki – és egyben tagi - tisztségre a 2021. 

szeptember 12. napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre 

Merukné Körmendi Zsuzsanna (anyja neve) 1091 Budapest, (lakcím) szám 

alatti lakost megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 332/2021. (VII.06.) határozata Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában 

megjelölt felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. napjától 2026. 

szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Pongrácz Enikő (anyja neve) 

2300 Ráckeve, (lakcím)  szám alatti lakost megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 333/2021. (VII.06.) határozata Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról (zárt 

ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában 

megjelölt felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. napjától 2026. 

szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Kátai Tamás (anyja neve) 1238 

Budapest, (lakcím) szám alatti lakost megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 334/2021. (VII.06.) határozata Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági elnökének – 

egyben tagjának - megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelőbizottsági elnöki – és egyben tagi - tisztségre a 

2021. szeptember 12. napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott 

időre Varga Szimeon (anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím) szám alatti lakost 

megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 335/2021. (VII.06.) határozata Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. 

napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Bogárdi Péter 

Imre (anyja neve) 1239 Budapest, (lakcím)  szám alatti lakost megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 336/2021. (VII.06.) határozata Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásával kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülés) 

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

„a Soroksár Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. 

napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Szekeres Ferencet 

megválasztja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 337/2021. (VII.06.) határozata Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztásáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a Soroksár Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 

okiratában megjelölt felügyelőbizottsági tagi tisztségre a 2021. szeptember 12. 
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napjától 2026. szeptember 11. napjáig terjedő határozott időre Tóth Gergely 

(anyja neve)1238 Budapest, (lakcím)  szám alatti lakost megválasztja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 338/2021. (VII.06.) határozata a Soroksár Sport Club Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

14.2., 14.3. és 14.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„14.2. A felügyelőbizottság elnöke: 

Név: Merukné Körmendi Zsuzsanna 

Anyja születési neve:  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Pongrácz Enikő 

Anyja születési neve:  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Kátai Tamás 

Anyja születési neve:  

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12.  

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

14.4. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja, 

megbízásuk öt év határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai 

ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.” 

II.  egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

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

Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel 

felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2021. július 31. 

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

testületének 339/2021. (VII.06.) határozata a Soroksári Sportcsarnok 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról 

(zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 

Okiratának 14.8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„14.8. A felügyelőbizottság elnöke:  

Név: Varga Szimeon 

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

A felügyelőbizottság tagjai: 

Név: Tóth Gergely 

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11. 

 

Név: Bogárdi Péter Imre 

Lakcím:  

A megbízatás határozott időre szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. szeptember 12. 

A megbízatás lejárta: 2026. szeptember 11.” 

II.  egyben elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jelen határozat mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát. 

III.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát aláírja, és felkéri, hogy gondoskodjon arról, hogy az a szükséges 

mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül 

benyújtásra kerüljön.  

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 340/2021. (VII.06.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról és új tag megválasztásáról 

(zárt ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
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I. a Képviselő-testület 7/2020. (I.09). határozatának I. c) pontjával a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Szakács 

Ágnest – két frakció véleményének figyelembevételével - visszahívja, 

helyébe a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjává Seres 

Bélát választja meg, ezáltal a 7/2020. (I.09.) határozatának I. c) pontja az 

alábbiak szerint módosul:  

I. …[A Szociális és Egészségügyi Bizottság] 

…   

c) külsős bizottsági tagjainak 

Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujzát, 

Mikó Imrét és 

Seres Bélát 

      [megválasztja.]”  

 


