
A 2023. február 16-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 1/2022. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első 

napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Budapest – Soroksár 2 postahelyen 

(1237 Budapest, Szent László út 161., fsz. 1.) történő kihelyezett postaszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére, a Magyar Posta Zrt. 2023. 

február 20. napjáig választ vár a szerződés tervezetre vonatkozóan” című 

napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2022. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat az Országos Bringapark 

Program 2023 keretében támogatási kérelem benyújtására” című napirendi 

pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 3/2022. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a felnőtt háziorvosi, gyermek 

háziorvosi és fogorvosi (felnőtt, gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők 

rezsi költségeinek meghatározására” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 4/2022. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén a Meghívóban 25. 

napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.  részére 

nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem elbírálására” című napirendi 

pontot 10.00 órakor tárgyalja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2022. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 11. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest Főváros 

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

rendelet módosítására (a Vecsés út szabályozási vonalának meghatározása 

kapcsán)” c. napirendi pontot és a  

- a Meghívóban 27. napirendi pontként szereplő „Javaslat behajthatatlan 

követelések minősítéséról szóló döntés meghozatalára” c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2023. (II. 16.) határozata a 2023. február 16-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2023. február 16-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat a Budapest – Soroksár 2 postahelyen (1237 Budapest, Szent László út 

161., fsz. 1.) történő kihelyezett postaszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

szerződés megkötésére, a Magyar Posta Zrt. 2023. február 20. napjáig választ vár 

a szerződés tervezetre vonatkozóan 

2.) Javaslat az Országos Bringapark Program 2023 keretében támogatási kérelem 

benyújtására 

3.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi és fogorvosi (felnőtt, 

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

meghatározására 

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

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 

32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására 

8.) Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
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9.) Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. 

(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására 

10.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjainak 

felülvizsgálatára  

11.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft.  részére nyújtandó beruházási önrész 

támogatási kérelem elbírálására (10.00 órakor)  

12.) Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek igénybevételéről szóló 11/2017. (IV. 

21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati 

üdülőhelyek igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

13.) Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

14.) Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására 

15.) Javaslat az Újtelepi új beépítésekre vonatkozó kerületi építési szabályzat 

(KÉSZ) módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatalára 

16.) Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására 

(Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével 

összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) 

17.) Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázata pályázati 

feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság 

létrehozására  

18.) Javaslat a járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosításával 

kapcsolatosan hozott 461/2022. (XII. 08.) határozat módosítására 

19.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményvezetői illetményének 

megállapítására 

20.) Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

22.) Javaslat a Soroksári Fiatalok Fórumának 2022. évi működéséről szóló 

beszámoló elfogadására 

23.) Beszámoló a civil szervezetek 2022. évi támogatásának elszámolásáról 

24.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról  

25.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről 

26.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról 

27.) Tájékoztató a 2022. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának 

felülvizsgálatáról 

28.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 7/2023. (II. 16.) határozata kihelyezett postaszolgáltatás 

igénybevételéről 

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

Önkormányzat) kihelyezett postaszolgáltatást kíván igénybe venni a Magyar 

Posta Zrt.-től 1237 Budapest, Szent László út 161., fsz. 1. szám alatti, az 

Önkormányzat tulajdonát képező 195271/8/A/1 helyrajzi számú társasházi albetét 

ingatanban kialakítandó postahelyen, aminek érdekében szerződést köt a Magyar 

Posta Zrt.-vel. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a postahely 

kialakításának egyszeri költségéhez történő hozzájárulásként fizetendő 

12.000.000,-Ft + ÁFA összeget, valamint a szolgáltatás 2023. évi díját, 

15.520.000,-Ft + ÁFA összeget a 2023. évi költségvetés „céltartalék, egyéb 

tartalék” sora terhére biztosítja.  

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Posta Zrt. tájékoztatására, 

és az I. pont végrehajtásához szükséges szerződés, valamint esetlegesen 

szükséges egyéb dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 8/2023. (II. 16.) határozata az Országos Bringapark Program 

2023 keretében támogatási kérelem benyújtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az Aktív Magyarország Program részeként kiírt Országos Bringapark Program 

2023 című felhívásra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

támogatási kérelmet nyújt be, a tulajdonában álló, Budapest XXIII. kerület, 

Szentlőrinci út melletti erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítására.  

II. biztosítja a saját forrást bruttó 48 247 270,- Ft összegben, a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 238 

kód Beruházás Sportparkok építése sora terhére. 

III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Országos Bringapark Program 

2023 című pályázaton az Önkormányzat helyett- és nevében teljes körűen 

eljárjon, ide értve a támogatási szerződés megkötését, annak szükség szerinti, az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítását és a támogatási 

szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételét, 

továbbá a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő 

további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek 

sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási 

kérelem benyújtásáról.  

Határidő:   

- az I., II. és IV. pont vonatkozásában: 2023. február 17. 

- a III. vonatkozásában: 2024. május 31. 

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

testületének 9/2023. (II.16.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt, gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek viselése tárgyában  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. hatályon kívül helyezi a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

(felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

viselése tárgyában hozott 459/2022. (XII.08.) számú határozatát. 

II. a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt, gyermek) 

praxisok által használt orvosi rendelőkre megállapított rezsi díjakhoz (villany, víz, 

csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb költségekhez (takarítás, telefon) 

2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a praxisok 20.000 Ft/hó rezsi 

hozzájárulást fizetnek Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye részére.  

III. felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződéseknek, a praxisok 

rezsiköltségei viselésére vonatkozó rendelkezései, jelen határozatban foglaltak 

szerinti módosítása elkészítésére és a szerződés-módosítások aláírására. 

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

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa részére.  

Határidő: 2023. február 18. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2023. (II. 16.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló, 

piaci alapon bérbeadott, Szent László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi 

bérleti díja összegének felülvizsgálatáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2023. évben a 

piaci alapon bérbeadott, Szt. László u. 161. III. em. 6. szám alatti lakás havi 

bérleti díját nem módosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlő tájékoztatására.  

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2023. március 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 11/2023. (II. 16.) határozata az önkormányzati tulajdonban álló 

bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének 

felülvizsgálatáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2023. évben az 

önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díját, a mindenkori bérleti díj 

legkisebb összegét a 2023. évben nem módosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a lakásbérlők tájékoztatására.  

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2023. április 30. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő - 

testületének 12/2023. (II. 16.) határozata a Soroksári Sport Club Kft részére 

nyújtandó beruházási önrész támogatási kérelem elbírálásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. évben 

Soroksár Sport Club Kft. (a továbbiakban: Támogatott) részére, beruházási önrész 

céljából 10 000 000.- Ft azaz tízmillió forint egyösszegű támogatást nyújt, 

melynek forrása az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Céltartalék – 

egyéb tartalék” sora.  

II. felkéri a Polgármestert az I. pontban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő támogatási szerződés megkötésére. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Szűcs 

Mihály Pál ügyvezetőt.  

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2023. február 28. 

  a III. pont vonatkozásában: 2023. február 23. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetése fő összegeinek meghatározásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének  

  költségvetési kiadási összegét  15.366.313.000 Ft-ban 

  finanszírozási kiadásait    

  költségvetési bevételi összegét    8.397.313.000 Ft-ban 

  finanszírozási bevételeit     6.969.000.000 Ft-ban 

  kiadási és bevételi főösszegét  15.366.313.000 Ft-ban 

fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 14/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetési és finanszírozási bevételeinek, és a Polgármesteri Hivatal 2023. 

évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek elfogadásáról  

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit 

a 6. sz. melléklet 6.1. táblázata alapján 14.976.842.000 Ft-ban fogadja el, a 

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei a 6. sz. melléklet 

6.2. táblázata szerint 1.752.546.000 Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 15/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat képviselőinek 

2023. évi személyi juttatásai és befizetési kötelezettségei, valamint a 
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Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók 2023. évi személyi juttatásai és 

befizetési kötelezettségei összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat képviselőinek személyi juttatásait és 

befizetési kötelezettségeit a 7. sz. melléklet 7.1. táblázata szerint 197.289.000 

Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók személyi juttatásainak és 

befizetési kötelezettségeinek összegét a 7. sz. melléklet 7.2. táblázata szerint 

1.297.805.000 Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

működési és finanszírozási kiadásainak, valamint a Polgármesteri Hivatal 

működési kiadásainak elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és finanszírozási kiadásait a 

8. sz. melléklet 8.1. táblázata szerint 6.601.697.000 Ft-ban, a Polgármesteri 

Hivatal működési kiadásait a 8. sz. melléklet 8.2. táblázata szerint 426.801.000 

Ft-ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 17/2022. (II. 16.) határozata az Önkormányzat ellátottjainak 

2023. évi pénzbeli juttatásai összegének megállapításáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásainak 

összegét a 9. sz. melléklet szerint 93.200.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 18/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

felhalmozási kiadásai, valamint a Polgármesteri Hivatal felhalmozási 

kiadásai összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 

10.1. táblázata alapján 7.227.120.000 Ft-ban fogadja el, a Polgármesteri Hivatal 

felhalmozási kiadásait a 10. sz. melléklet 10.2. táblázata szerint 27.940.000 Ft-

ban fogadja el. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 19/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében a tervezett céltartalék összegének megállapításáról 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett céltartalékait a 11. sz. melléklet 

szerint 816.536.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében az általános tartalék összegének elfogadásáról 

A Képviselő-testület az általános tartalékot a 11. sz. melléklet szerint 41.000.000 

Ft-ban fogadja el. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2023. (II. 16.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az 

Intézmények 2023. évi tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett 

bevételeit a 12. sz. melléklet, a tervezett kiadásait pedig a 13. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 22/2023. (II. 16.) határozata a 2023. évi költségvetésében a 

Polgármesteri Hivatal létszáma és az intézményi létszám meghatározásáról  

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézményi létszámot az 15. 

sz. melléklet szerint határozza meg. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 23/2023. (II. 16.) határozata az Újtelepi új beépítésekre 

vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosítási kérelmek ügyében 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. ameddig nem áll rendelkezésre az egész terület beépítésével összefüggő 

komplex vizsgálati-javaslati anyag, addig semmilyen – Szent László utca – 

Szentlőrinci út – Nyír utca – Fatimai út közötti területet érintő – többlet beépítést 

eredményező kérelemmel kapcsolatban nem foglal állást. 

II. felkéri a polgármestert, hogy készíttessen a Szent László utca – Szentlőrinci út 

– Nyír utca – Fatimai út közötti terület beépítésével összefüggően egy komplex 

településrendezési vizsgálati-javaslati anyagot a területhez kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztési szükségletek meghatározásához, valamint azok 

megvalósításának időbeli ütemezéséhez. 

Határidő: 2023. július 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 24/2023. (II. 16.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán 

lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

összefüggő településrendezési szerződés megkötésével kapcsolatos döntés 

meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az alábbi kérdések tisztásáig nem hoz döntést: 

1. Az erdészeti hatóság megkeresésére sor került-e annak tisztázása érdekében, 

hogy az erdő művelési ágban szereplő 196345 helyrajzi számú ingatlan az út 

művelési ágba kerülhet-e, tehát egyáltalán útként lehet-e nyilvántartani.  

2. Az erdészeti hatóság megkeresésére sor került-e, annak tisztázása érdekében, 

hogy milyen következményekkel jár az, hogy az erdő művelési ágú 196345 

helyrajzi számú ingatlanon erdő igénybevételi engedély nélkül megépült az út. 
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3. Az erdészeti hatóság megkeresésére sor került-e annak tisztázása érdekében, 

hogy az erdő művelési ágban szereplő 196345 helyrajzi számú ingatlanon 

kivágott fák pótlására ki, és milyen mértékben kötelezett. 

4. A Kormányhivatal útügyi hatósága előtt tisztázásra került-e, hogy az erdő 

művelési ágú 196345 helyrajzi számú ingatlanon erdő igénybevételi engedély 

nélkül megépült út rendelkezik-e forgalomba helyezési engedéllyel, amennyiben 

a forgalomba helyezési engedély nem került kiadásra utólagos engedély kiadható-

e miközben az út megnyitásra került.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy az I. pontban szereplő kérdésekkel keresse meg 

az illetékes hatóságokat. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 25/2023. (II. 16.) határozata a III sz. Összevont Óvoda 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat pályázati feltételeinek 

meghatározásáról, valamint a pályázat kiírásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. pályázatot ír ki a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői álláshelyének 

betöltésére a 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31-ig terjedő időszakra. A 

pályázati feltételeket a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza 

meg.  

II. felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat mellékletében meghatározott tartalommal 

gondoskodjon a pályázat kiírásáról és előkészítéséről.  

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 26/2023. (II. 16.) határozata véleményező bizottság létrehozásáról 

a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatainak véleményezésére  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatainak véleményezésére, a 

betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező Egresiné 

Beck Zsuzsanna Gabriella óvodavezetőt (I. sz. Összevont Óvoda), Káposztásné 

Kosztya Henrietta óvodavezetőt (II. sz. Napsugár Óvoda és konyha) és Hatosné 

Pásztor Gabriella volt óvodavezetőt (II. sz. Napsugár Óvoda és konyha)  kéri fel, 

egyúttal amennyiben a nevezettek elfogadják jelen felkérést, akkor velük alakítja 

meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) 

bekezdése szerinti véleményező bizottságot. 

II. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az érintettek értesítéséről.  

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2023. (II. 16.) határozata a járóbeteg szakellátás 

óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatos döntéséről szóló 461/2022. 

(XII. 08.) határozata módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének kapacitás 

átcsoportosításra vonatkozó javaslata alapján a járóbeteg szakellátás 

óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatos döntéséről szóló 461/2022. (XII. 

08.) határozatát (a továbbiakban: határozat) a következők szerint módosítja: 

A határozat I. pontjában  

a) a „Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.” szövegrész helyébe a „Belgyógyászati 

szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét óraszámról 8 

óra/hét óraszámra.” szöveg lép,  

b)  a „Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés óraszám csökkentése 4 órával, 15 

óra/hét óraszámról 11 óra/hét óraszámra” szövegrész helyébe a „Szülészet-

nőgyógyászat szakrendelés óraszám csökkentése 4 órával, 15 óra/hét 

óraszámról 11 óra/hét óraszámra” szöveg lép, 

c) a „támogatja az EBP támogatásból beszerzett RTG berendezés 

működtetésére és új szakma létesítésére 16 óra/ hét kapacitás 

átcsoportosítását, valamint az ehhez szükséges személyi feltételek 

(radiológus szakorvos) biztosítását az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti alkalmazott útján.” 

szövegrész helyébe a „támogatja az EBP támogatásból beszerzett RTG 

berendezés működtetésére és új szakma létesítésére 10 óra/ hét kapacitás 

átcsoportosítását, valamint az ehhez szükséges személyi feltételek 

(radiológus szakorvos) biztosítását az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti alkalmazott útján.” szöveg 

lép. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az óraszám átcsoportosítással kapcsolatban 

küldje meg a Képviselő-testület döntéséről a kivonatot a Dél-pesti Centrum 

Kórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Területi Koordinációs 

Főosztály részére. 

III. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosításhoz minden olyan 

jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit 

nem sértik. 

Határidő: 2023. február 16. 

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

testületének 28/2023. (II.16.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézmény intézményvezetője illetményének megállapításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Dr. Csiba Gábor Tamás, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezetője havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

alapilletménye a 2020. évi C. törvény 8. § (3) bekezdése, valamint az 528/2020. 

(XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2023. január 

1-től bruttó 2.856.068.- Ft/hó, vezetői juttatás: bruttó 40.000 Ft/hó. 

II. Az intézményvezető az alapilletményén és a vezetői juttatáson felül - a 

Kormányrendelet 24. §. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a következő 

vezetői juttatásokra jogosult  

a. SZÉP kártya juttatás, melynek mértéke:      nettó  100.000 Ft/év 

b. bankszámla költségtérítés melynek mértéke: bruttó   1.000 Ft/hó 

c. ruházati hozzájárulás, melynek mértéke:      bruttó   45.113 Ft/év 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok 

elkészítéséről. 

Határidő: 2023. február 18. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 29/2023. (II. 16.) határozata Bese Ferenc polgármester 

szavazásból való kizárásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a „Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására” c. 

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

Bese Ferenc polgármestert. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 30/2023. (II. 16.) határozata a Polgármester 2023. évi szabadsága 

ütemezésének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

polgármester 2022. évben a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 39 

munkanap szabadságot igénybe vette. 

II. megállapítja, hogy a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2023. 

évben huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra, összesen 39 munkanap szabadságra jogosult. 

III. a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja Bese Ferenc 

polgármester 2023. évre járó 39 munkanap szabadsága igénybevételének 

ütemezését. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 31/2023. (II. 16.) határozata a GOH csomópont felüljáró 

festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), 20/2021. (I. 19.), 

451/2021. (X. 12.), 52/2022.(I. 20.) és 276/2022. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott - 20/2021. (I. 19.), 

továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 451/2021.(X. 12.), 52/2022. (I. 20.) és 276/2022.(VII.14.) 

határozataival módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 

2023. december 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 32/2023. (II. 16.) határozata a kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 53/2022.(I. 20.) határozattal 

módosított 400/2020. (IX. 29.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 53/2022.(I.20.) határozattal módosított 400/2020. 

(IX. 29.) határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 33/2023. (II. 16.) határozata a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) és 316/2022. (IX. 01.) határozatával 

módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Haraszti út – BILK-M0 autópálya 

csomópont közötti összekötő út nyomvonalának meghatározása érdekében 

szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) és 316/2022.(IX.01.) határozatával módosított 

508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2023. október 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2023. (II. 16.) határozata a Vecsés út hiányzó szakasza 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési 

szabályzat módosításával kapcsolatban szükséges feladatok végrehajtásáról 

szóló 191/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vecsés út hiányzó szakasza szabályozási 

vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatban szükséges feladatok végrehajtásáról szóló 191/2022. 

(V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 35/2023. (II. 16.) határozata a 184290 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az 

ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, 

udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.), 27/2021. (I.19.) és 38/2022. (I. 20.) 

határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 184290 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található, az ingatlan-nyilvántartás 

adatai szerint 1292 m2 területű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 

arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről szóló, a 292/2020.(VI.09.), 27/2021. 

(I.19.) és 38/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 237/2019. (V.07.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 36/2023. (II. 16.) határozata az Önkormányzat tulajdonában 

álló 186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. 

alatt található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat 

alatt”) ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek 

megállapításáról szóló, 435/2020. (X.13.) és 39/2022. (I. 20.) határozatokkal 

módosított 88/2020. (II.11.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 

186753/3 helyrajzi számú, természetben Bp. XXIII. Haraszti út 30/d sz. alatt 

található (tulajdoni lap szerinti címhely Pál apostol u. 2. „felülvizsgálat alatt”) 

ingatlan értékesítésére kiírandó nyilvános árverés feltételeinek megállapításáról 

szóló, 435/2020. (X.13.) és 39/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 88/2020. 

(II.11.) határozatának végrehajtási határidejét 2024. január 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 37/2023. (II. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

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

helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában haszonkölcsön szerződés 

megkötéséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (IX. 14.) és 133/2022. (I. 

20.) határozataival módosított 103/2021. (III.16.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  
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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, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 403/2021. (IX. 14.) és 133/2022. (I. 20.) határozataival módosított 

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

számú ingatlan vonatkozásában 2024. március 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 38/2023. (II. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, 

természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú 

változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2022. (V. 12.) határozatával 

módosított 134/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, természetben az 

Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint 

kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

199/2022. (V. 12.) határozatával módosított 134/2021. (IV. 13.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 39/2023. (II. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 

196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira 

utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló 

(196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

447/2021. (X. 12.) és 135/2022. (III. 17.) határozataival módosított 180/2021. 

(IV. 13.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

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

Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 

és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található 

ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2021. (X. 12.) és 135/2022. (III. 17.) 

határozataival módosított 180/2021. (IV. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. december 31. napjára módosítja. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 40/2023. (II. 16.) határozata a 0196324/1 helyrajzi számú, 

természetben Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút 

mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 

273/2022. (VII. 14.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan 

értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 273/2022. (VII. 14.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2023. június 30. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 41/2023. (II. 16.) határozata a 0196245 helyrajzi számú, 

természetben a Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról 

szóló, a 364/2022. (XI. 17.) határozatával módosított 357/2022. (X. 13.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 0196245 helyrajzi számú, természetben a 

Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló, a 364/2022. (XI. 

17.) határozatával módosított 357/2022. (X. 13.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. április 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 42/2023. (II. 16.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi 

számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 

nem Önkormányzati tulajdonban lévő mindösszesen 2892/13500 tulajdoni 

hányadára új vételi és megváltási ajánlatok megételéről és eladási ajánlat 

elfogadásáról szóló 403/2022. (XI. 17.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, 

természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan nem 

Önkormányzati tulajdonban lévő mindösszesen 2892/13500 tulajdoni hányadára 

új vételi és megváltási ajánlatok megételéről és eladási ajánlat elfogadásáról szóló 

403/2022. (XI. 17.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. április 30. 

napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 43/2023. (II. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

0195829/6, 0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 

0196348/27, 0196352 és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

tulajdonba vételéről szóló 427/2022. (XII. 08.) határozata végrehajtási 

határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 

0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 0196348/27, 0196352 

és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről szóló 
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427/2022. (XII. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. május 31. 

napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2023. (II. 16.) határozata a 0196246/3 helyrajzi számú 

ingatlan megvásárlásáról szóló 404/2022. (XI. 17.) határozatának 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 0196246/3 helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 404/2022. (XI. 17.) határozatát (a továbbiakban: 

Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

I. A Határozat kiegészül a következő III. ponttal: 

„III. felkéri a Polgármestert, hogy a vételi illetve megváltási ajánlatok bármely 

tulajdonos illetve jogosult általi el nem fogadása, vagy a kisajátítás bármely 

feltételének fennállása esetén kezdeményezze a kisajátítási eljárás lefolytatását a 

tárgyi tulajdoni hányad tekintetében, gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a kisajátításhoz szükséges pénzügyi 

fedezet rendelkezésre állásáról szóló 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. A kisajátításhoz szükséges összeget a 2023. évi költségvetés 

„közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 45/2023.(II.16.) határozata testvérvárosi kapcsolat létesítéséről 

szóló 141/2022.(III.17.) határozattal módosított 90/2022.(II. 17.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló 

141/2022.(III.17.) határozattal módosított 90/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási 

határidejét 2023. június 30. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 46/2023. (II.16.) határozata felperesi pertársaság létrehozásáról 

szóló, 58/2022. (I. 20.) határozata a 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 

410/2020. (IX. 29.) - 314/2021. (VII. 06.) határozatokkal módosított 437/2018. 

(XI. 20.) határozatának hatályon kívül helyezéséről  

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

a 58/2022. (I. 20.) - 30/2019. (I. 22.) – 261/2019. (VI. 04.) – 410/2020. (IX. 29.) 

- 314/2021. (VII.06.) határozatokkal módosított 437/2018. (XI. 20.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 47/2023.(II.16.) határozata az 195325/9, 195325/11, 195325/13 

hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 196/2022. (V. 12.) határozattal 

módosított 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. 

alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 196/2022.(V.12.) határozattal módosított 509/2021. 

(XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2023. október 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 48/2023. (II. 16.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca 

mellett található ingatlanokra vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 86/2022. (II. 17.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 

195325/11, 195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca 

mellett található ingatlanokra vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 86/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 

2023. október 31. napjára módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 49/2023.(II.16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Fiatalok 

Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozata módosításáról 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Fiatalok Fóruma 

létrehozásáról szóló 331/2020.(VII.14.) határozat IV. pontja helyébe az alábbi IV. 

pont lép: 

„IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, valamint a 

mindenkori ifjúsági tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján 

kerülnek kiválasztásra, a mellékelt pályázati kiírás alapján. Az SFF tagjának 

mandátuma az önkormányzati ciklus végéig szól, abban az esetben is, ha a 30. 

életévét a ciklus közben betölti.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 50/2023.(II.16.) határozata a Soroksári Német Zenei Egyesület 

2023. évi támogatásáról szóló 398/2022.(XI. 17.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Német Zenei Egyesület 2023. évi 

támogatásáról szóló 398/2022.(XI.17.) határozatának I. pontja helyébe az alábbi 

I. pont lép: 
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„I. 2023. évben a Soroksári Német Zenei Egyesületet 200.000, - Ft-tal támogatja, 

melyet az egyesület a következő célokra használhat fel: működési költségekre és 

kulturális programok (koncertek) szervezésére. A támogatás forrása az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testülete 51/2023. (II. 16.) határozata az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 

5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022.(I.12.) és 315/2022. (IX. 01.) 

határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös 

főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 56/2022. (X. 12.) és 315/2022.(IX.01.) határozatával módosított 

429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2023. július 31. napjára 

módosítja. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő - 

testületének 52/2023. (II. 16.) határozata a Soroksári Fiatalok Fórumának 

2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Fiatalok Fóruma 2022. 

évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 53/2023. (II. 16.) határozata a civil szervezetek 2022. évi 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Képviselő-testület által 2022. 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 „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesület által 

benyújtott szakmai is pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

beszámolót elfogadja. 

5. a Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott szakmai is 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

6. az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

7. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete által benyújtott 

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

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

9. a Fatima Csillaga Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

10. a Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesületet által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

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

beszámolót elfogadja. 

12. a Jószomszédok Egyesület által benyújtott szakmai is pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

13. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. kerületi 

Területi szervezete által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

14. Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

15. a Pacsirta Klub Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

16. a Pillangó Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület által benyújtott szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

17. a Rozmaring Nyugdíjas Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

18. a Soroksár Kultúrájáért Egyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

19. a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

20. a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület által 

benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

21. a Soroksári Fehérasztal Társaság által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

22. a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámolót elfogadja. 

23. a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

24. a Soroksári Nőegylet által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 

elfogadja. 

25. Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület által benyújtott 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

26. a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány - Soroksári Karitász 

csoportja által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

27. Sziget Vizisport Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

28. Tenisztanoda Sportegyesület által benyújtott szakmai és pénzügyi 

beszámolót elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert a civil szervezetek értesítésére. 
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III. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi támogatások kifizetése érdekében a 

szükséges intézkedéseket a 371/2022. (XI. 17) – 402/2022. (XI.17.) határozatok 

alapján, jelen határozat I. pontjában foglaltak figyelembevételével tegye meg. 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2023. február 24.,  

a III. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotását követő 15. nap 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 54/2023. (II. 16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: 

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

Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 


