JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. július 7-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal
nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott
nyílt üléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann Antal, Dr. Bajuszné Veigli Katalin
Lujza, Egresi Antal, Fuchs Gyula, Kiss Jenő, Dr. Kolosi Ferenc, Mikó Imre,
Mizák Zoltán, Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián,Tüskés Józsefné
képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

Orbán Gyöngyi alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
Lentiné Györky Erika aljegyző

Távolmaradását előre jelezte:

Egresi Antal
Kiss Jenő

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc:Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 10 képviselő van jelen. Egresi Antal és Kiss Jenő
képviselők jelezték távollétüket, betegség miatt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest javasol módosítást.
Javasolja a „Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)” c.
napirendi pontot 12.00 órakor tárgyalja a Képviselő-testület, mivel a Hivatal kérte
a terezők jelenlétét az esetlegesen felmerült kérdések miatt.
Jelzi, hogy három kiosztós anyag került a Képviselő-testület elé, amit
sürgősséggel javasol tárgyalni.
Sürgősséggel, első napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat
közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a
támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására” c. napirendi pontot.
Sürgősséggel, második napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat
a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakítására” c.
napirendi pontot, ami a Vágóhíd u. – Bólyai u. mögötti lakótelep
környezetvédelmi problémájával kapcsolatos, melynek megoldása érdekében a
Képviselő-testületnek „bizonyos”döntéseket meg kell hoznia.

Sürgősséggel, harmadik napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat
elvi döntések meghozatalára” c. napirendi pontot, ami a Kormányhivatallal,
illetve az Okmányiroda átalakításával kapcsolatos döntési javaslatot tartalmaz.
Kérdezi, hogy valakinek kérdése van-e a javaslatokkal kapcsolatban.
Kérdés hiányában kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön
szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben”választ ad)
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő
támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész
biztosítására” c. napirendi pontot.”
2.) „A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan
ügyében állásfoglalás kialakítására” c. napirendi pontot.”
3.) „A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat elvi döntések meghozatalára”
c. napirendi pontot.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 356/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő
támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész
biztosítására” c. napirendi pontot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 357/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
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A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, második
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan
ügyében állásfoglalás kialakítására” c. napirendi pontot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 358/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2015. július 7-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat elvi döntések meghozatalára”
c. napirendi pontot.
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint:
A Képviselő-testület
a2015. július 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására,
valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására
2.) Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás
kialakítására
3.) Javaslat elvi döntések meghozatalára
4.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (9.30 órára
javasolt)
5.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (10.00 órára javasolt)
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
9.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
(10.30 órára javasolt)
10.) Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya
felújításának támogatására
11.) Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötésére
12.) Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására
13.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
alapító okiratának módosítására
14.) Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására
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15.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat
elbírálására (11.00 órára javasolt) (zárt ülés)
16.) Önálló képviselői indítvány
17.) Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi
fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvételre
18.) Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati
tulajdonú bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges
előzetes kötelezettségvállalásra
19.) Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek
bővítésére
20.) Javaslat kisajátítási eljárások megindítására
21.) Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési módjának meghatározására
22.) Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére
23.) Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat
részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet
betöltetlenné nyilvánítása
24.) Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)
25.) Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz
26.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről
27.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
28.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
29.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
30.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem”
adományozására (zárt ülés)
31.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
32.) Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő)
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 359/2015. (VII.07.) határozata a 2015. július 7-ei Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a2015. július 7-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására,
valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására
2.) Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében állásfoglalás
kialakítására
3.) Javaslat elvi döntések meghozatalára
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4.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (9.30 órára
javasolt)
5.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (10.00 órára javasolt)
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
7.) Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására
8.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
9.) Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
(10.30 órára javasolt)
10.) Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya
felújításának támogatására
11.) Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötésére
12.) Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására
13.) Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
alapító okiratának módosítására
14.) Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására
15.) Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat
elbírálására (11.00 órára javasolt) (zárt ülés)
16.) Önálló képviselői indítvány
17.) Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi
fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvételre
18.) Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati
tulajdonú bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges
előzetes kötelezettségvállalásra
19.) Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek
bővítésére
20.) Javaslat kisajátítási eljárások megindítására
21.) Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési módjának meghatározására
22.) Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére
23.) Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat
részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet
betöltetlenné nyilvánítása
24.) Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)
25.) Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz
26.) Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről
27.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
28.) Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
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29.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
30.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem”
adományozására (zárt ülés)
31.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
32.) Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő)
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Geiger Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet néhány rendezvényről,
eseményről:
- Június 10-én a Páneurópa Általános Iskola nevelőtestülete és tanulóifjúsága
„Európa Napi” műsoros délutánt rendezett a Táncsics Mihály Művelődési
Házban.
-Június 16-án a Molnár-szigeti Tündérkertben került megrendezésre a SIK
tanévzáró ünnepsége.
- Június 19-én a Táncsics Mihály Művelődési Házbankerült megrendezésre a
Galambos János Zeneiskola 20 éves évfordulójának ünneplése, valamint az ezzel
egybekötött tanévzáró és bizonyítványosztás.
- Június 20-án a Táncsics Mihály Művelődési Házban a Soroksári Fehérasztal
Társaság kezdeményezésére Önkormányzatunk Törökbálint polgármesterével és
a Városszépítő Egyesülettel „Szomszédolás” rendezvényt tartott.
- Június 20-án Bartl József Munkácsy díjas festőművész Élet/Művészet című
posztumusz kiállítására került sor a Múzeumok éjszakáján.
- Június 24-én ünnepségkerült megrendezésre a Galériában a „100 éves védőnői
szolgálat” tiszteletére, melynek során 9 védőnő, valamint az ÁNTSZ vezetői,
illetve kollégái kaptak elismerést.
- Június 25-én a Táncsics Mihály Művelődési Házban került megrendezésre a
Semmelweis Nap-i ünnepség. A Képviselő-testületi döntés alapján az „Év
Egészségügyi Dolgozója” kitüntetést kapottTéglási Csilla asszisztens.
- Július 1-jén a „Köztisztviselők Napja” alkalmából munkaszüneti nap volt.
- Július 2-án „Családi Nap” került megrendezésre a köztisztviselők tiszteletére.
- Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2015. július 20-tól augusztus 23ig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban, úgy, ahogy évek óta nagyon
sok hivatalban, itt nálunk is. A Hivatal teljes bezárására nincs lehetőség, az
ügymenet tartását ügyelet útján
biztosítják, a Hivatal nyitva lesz, de
ügyfélfogadás nem lesz. Amennyiben a lakosoknak bármiféle gondja, problémája
merülne fel a Polgármesteri Hivatal minden osztálya ügyeletet fog tartani.
- Elmondja, hogy a Török Flóris Általános Iskola sport tekintetében szép
eredményeket ért el. A 4. korcsoportos fiú kézilabda csapata Debrecenben az
országos diákolimpia döntőjén 8. helyezést ért el, a 3. korcsoportos fiú kézilabda
csapata Egerben az országos döntőben 2. helyezést ért el, illetvea 3. korcsoportos
leány kosárlabda csapata az országos Diákolimpia döntőn 1. helyezést ért el.Ezzel
6

az eredménnyel Soroksár 3. korcsoportos leány kosárlabda csapatalett a legjobb
az országban. Gratulál a csapatoknak. Elmondja, hogy az utazáshoz saját
polgármesteri keretéből anyagi támogatást biztosított számukra.
- Tájékoztatásul elmondja, hogy a Fővárosi Közgyűlés tárgyalta a különböző
városfejlesztési pályázatokat. A 2015. május 27-ei ülésén az Önkormányzatunk
által beadott pályázatra kedvező bírálat született, melyen a Molnár-szigeti volt
napközis tábor és környezetének továbbfejlesztésére 10.000.000.- Ft összegű
támogatásban részesültünk.
- Adóhatóságunk az elmúlt időszakban valamennyi hátralékossal próbálta
felvenni a kapcsolatot, hol eredményesen, hol eredménytelenül. Közel 80 olyan
céget talált, akik az elmúlt években egyetlen egy alkalommal sem teljesítette
önkéntesen az adóbefizetését. Ezért ezek a cégek minden esetben felszólításra
kerültek. Adóhatóságunk86 cég tartozása iránt indított behajtást, a 190 azonnali
beszedési megbízás indításának eredményeként csak 4.300.000,- Ft-ot tudott
behajtani. 53 cég esetében eredménytelen maradt az azonnali beszedési megbízás,
mivel a cégek számláin nem volt fedezet. Ezek az ügyek az Adóhivatalon
keresztül, vagy peresítéssel kerülnek majd megoldásra.
- Adóhatóságunk 2015. január 1-jétől új feladatként foglalkozik a desztilláló
berendezések tulajdonosainak nyilvántartásáról. Tájékoztatásul elmondja, hogy
annak a magánszemélynek, aki desztilláló berendezést vásárol,az Önkormányzat
Adóhatósága felé ezt 15 napon belül be kell jelentenie. A magánfőzőnek a lefőzött
pálinka mennyiségét egész évben nyilván kell tartania, majd 2016. január 15-éig
meg kell küldeniea bevallását. Az 50 liter alatti mennyiséget
főzőknekösszesen1000,- Ft átalány adót kell fizetnie. Az afölötti főzés
eseténkiemelt tarifa alapján kell fizetni. Jelenleg 18 desztilláló berendezésről
érkezett bejelentés Soroksár egész területéről, amely nagyon kevés számnak
tűnik. „De tizennyolcan jelentették ezt be.”
- A Molnár-sziget csatornázása gyakorlatilagelkészült, a szivattyúaknák
beépítése, és szerelvényezése van még hátra. Azonban a házi vezetékek építése
jelentős lemaradásban van. Az FCSM-el együtt egyeztetett módon végzendő
próbaüzem előreláthatólag augusztus, szeptember hónapban fog csak
megvalósulni.
- A kátyúzási munkák valahol már befejeződtek, valahol még folyamatban
vannak. A járdaépítések megkezdődtek, valahol befejeződtek, illetve folyamatban
vannak. Jelzi, hogy az első ütemű járdaépítésekről részletes információt kollégája
Bodó János úr tud adni.
- Elmondja, hogy a Molnár-szigeten a hiányzó utcanév táblák pótlása folyamatban
van. Felmérés készül több területen az utcanév táblák pótlására: Millennium
telepen, a Csendes utca– Grassalkovich út - Templom utca – Batthyány utca –
Virágvölgy köz – Gyáli patak által határolt területen, a Vecsés út – Fakopács utca
– Alsókert utca – Középtemető utca által határolt területen, a Bólyai -Vágóhíd
lakótelep környékén, az Alsókert út – Temetősor – Vasfű utca – Nyír utca által
határolt területen. A felmérés után fognak elkészülni a tervek, majd ezek
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alapjánkerülnek megrendelésre az utcanév táblák. A Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság ülésén felmerült problémákkal kapcsolatban
Önkormányzatunk felkereste a BKK vezérigazgatóját. Különböző válaszok
érkeztek. A Rézöntő u. útfelújításával kapcsolatban tájékoztatatást adtak arról,
hogy a felújítás útterveztetése2016. évre van ütemezve, a teljes felújítás 2017.
évben
várható.
Önkormányzatunk
a
Haraszti
út
szervizútjával
kapcsolatbanforgalomcsillapító eszközök felszerelését kérte. Az eszközök
létesítését támogatják, azonban erre forrást nem tudnak biztosítani. Azonban az
Önkormányzatsaját beruházásában ezt megvalósíthatja, függetlenül attól, hogy az
ő tulajdonukban van a szervizút. Ezért a tervek elkészítése után Önkormányzatunk
saját forrásból fogja ezt megcsináltatni. Kértük a Haraszti úton lévő
buszvégállomáson a Közgép Unió parkolójába egy utasváró létesítését. Mivel az
utasvárók száma korlátozott, ezért ennek kihelyezését nem tudják megoldani.
Önkormányzatunk itt is kezdeményezni fogja az utasváró - saját forrásból történő
– elkészítését. Problémaként merült fel a Hősök tere 5. és 14. szám alatt található
mozgássérült parkolók felfestésével, mert a „sima” festékkel történő felfestést a
gyors kopás miatt nem támogatják. Úgy gondolja - mivel a BKK nem fogja
megcsinálni - hogy a kollégáit meg fogja kérni a felfestés elkészítésére, mert,ha
gyorsan kopik is legalább egy - két évig látható. Azonban, ha nem látható a
felfestés, az állampolgárok nem nézik az oszlopra kihelyezett táblát és beállnak a
mozgássérült parkolóba.
- Az Újtelep utcai parkoló korlátjainak cseréje folyamatban van. Úgy tudja, hogy
ezek még nem készültek el.
- A Hősök terei illemhely létesítésével kapcsolatban megkeresésünkre a Fővárosi
Csatornázási Művek tájékoztatást adott arról, hogy a társaság több,
mozgáskorlátozottak számára is használható automata illemhelyet üzemeltet. Az
illemhely beszerzési költsége körülbelül 15.000.000,- Ft. Az egyéb költségek ami a közművek kiépítésén túl a vasbetonalap készítését, stb., tartalmazza – plusz
1.000.000,- Ft körüli összeget tesz ki, így körülbelül a létesítmény 16.000.000,Ft lenne. Az illemhely üzemeltetési költsége havi 150.000,- Ft+Áfa összeg lenne.
Tehát a Hősök-terén a kialakítandó illemhely létesítésének költsége 16.000.000,Ft, plusz a havi üzemeltetési költség, ami150.000,- Ft +Áfa. Az automata
üzemeltetésből származó bevétel a társaságot illetné meg. Úgy gondolja, hogy az
illemhely létesítése tárgytalanná vált, mivel ekkora költséggel nem gondolja,
hogy ezt üzemeltetni kellene.
- Megkeresésünkre a MÁV Zrt. a MÁV vasútvonal zajvédelmével kapcsolatban
tájékoztatást adott arról, hogy 2014-bena Budapest-Belgrád vasútvonal
fejlesztésével kapcsolatban a Kormány és a kínai NDRC vezetője megállapodást
kötött. A projekt jelenlegi stádiumában megvalósíthatósági tanulmány készül,
majd ezt követően megvizsgálják a fejlesztés lehetőségeit, alternatíváit. A
megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követően fog majd a Kormány dönteni.
A tanulmány javaslatai alapján fog elkészülni a zajvédelem is.
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Kérdezi, hogy valakinek kérdése van-e a tájékoztatóval kapcsolatban.
Fuchs Gyula: Felháborítónak tartja, és egyben megkérdezi, hogy hogy lehet az,
hogy a Rézöntő utca jelenlegi állapotában két évet kellene várni a felújításra. A
BKK legutóbb 2015-re ígérte a felújítást, miután 2014-ben elvégzik a
csatornázást. „Jelezték ők anno. Hát a csatornázás azt jelentette, hogy 15-20
méteres szakaszon kicserélték a csatornát, majd ezt követően a Rézöntő utcát
javították volna meg. Kérem tisztelettel az Alpolgármester Asszonyt – mert én is
megkaptam itt a levélmásolatot, és úgy látom, az Alpolgármester Asszony
foglalkozik a témával – nyomatékosan kérjük fel újra a BKK-t, hogy vizsgálják
meg újra a Rézöntő utca állapotát. Óvoda van, Bölcsőde van, nagy forgalom van.
Ilyen állapotban a Rézöntő utca tizenhétig biztos nem bírja ki.”
Orbán Gyöngyi: Megköszöni a Képviselő Úr felvetését. Elmondja, hogy ebben
az ügyben személyesen kereste meg – kétszer is - a vezérigazgató urat. Próbál ez
ügyben „tenni” és „lépni”, hogy előre kerüljön ez a projekt.
dr. Kolosi Ferenc: Jelzi, hogy a polgármesteri tájékoztatóból kimaradt a Hősöktere és környéke névtábláinak pótlása. „Most nem pontosan csak…Itt kérdések
vannak, azért kérdeztem így rögtön. De hozzászeretném tenni, hogy olvashatatlan
a Hősök-tere, Szitás utca tábla mindkét oldalon, tehát teljesen. És vannak olyanok
is - mert én a körzetemben felmértem az összes táblát, meg más körzetekben is például a Bozótosnál egyetlen egy nincsen kitéve, de van olyan is, hogy Erzsébet
utca Hősök-tere felőli szakaszánál fordítva van a számozás a táblán a Kenyér utca
sarokig. Csökkenőt mutat, közbenemelkedő. A WC-vel kapcsolatban meg
szeretném kérdezni, hogy az még mindig nem merült fel, hogy esetleg a meglévő
WC-t valahogy mi elindítanánk, mert akkor nem tizenhat milliókról
beszélgethetnénk, hanem ezt a WC-t kéne felújítani és valamilyen úton-módon
üzemeltetni, akár éjjel-nappali módban, még ne adj Isten, akár egy vállalkozónak
kiadva.”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy azokban az utcákban, ahol az utcanév táblákkal ilyen
jellegű probléma van, ott intézkedni fog a Hivatal. Kéri a Képviselő Úrtól, hogy
az információi között szereplő utcákat jelezze az Építési Osztályvezető felé, mivel
azokat is szerepeltetni kell a megrendelésben, hogy azok is elkészüljenek.
dr. Kolosi Ferenc: „Köszönöm szépen.”
Geiger Ferenc: Tájékoztatásul elmondja a saját üzemeltetésű illemhellyel
kapcsolatban, hogy a tulajdonos nem óhajtja üzemeltetni, ezért üzemeltetését
átadná az Önkormányzatnak bérleti díj fejében. „Tudni illik, olyan jellegű
problémák merülnek fel, hogy folyamatosan bekérezkedtek, összetörték a
berendezést, hajléktalanok ott végezték a dolgukat, ott mosakodtak, mindent ott
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csináltak.” A tulajdonos még úgysem volt hajlandó üzemeltetni, hogy az
Önkormányzat havonta százezer Ft+ÁFA összeget fizetett havonta az
üzemeltetésért.Vizsgálták azt a lehetőséget is,hogy az Önkormányzat bérbe venné
és saját alkalmazottakkal üzemeltetné az illemhelyet, de ez hozzávetőlegesen
tízmilliós nagyságrend lenne éves szinten. A 24 órás üzemeltetéshez 3-4 fő
alkalmazása lenne indokolt. „Megnézzük. Tehát felmérjük ezt a lehetőséget. Ha
olcsóbban meg tudjuk oldani és valóban olyan igény van rá, akkor megnézzük.”
Mikó Imre: Kérdezi az utcatáblákkal kapcsolatban, hogy van-e arról információ,
hogy a Vasfű utca számozása „korrekt módon” mikor készül el, mivel ez az utca
is fordítva van számozva. Évekkel ezelőtt már jelezte, hogy ezt korrigálni kellene.
Akkor ígéretet kapott, de azóta se történt semmi. Kérem, hogy…”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a tájékoztatójában a Vasfű utca is felsorolásra került.
Kéri, hogy ebben az ügyben a kolléganőjével vegye fel a kapcsolatot, mivel most
erre nem tud választ adni. „De a felsorolásban a Vasfű utca szerepelt. Tehát
tudjuk, hogy van ott gond, meg probléma. A kolléganő biztos, hogy meg tudja
mondani.”
Mikó Imre: „De évek óta tudjuk Polgármester Úr, azért kérdeztem rá.” Jelzi,
hogy körülbelül egy éve behozott a Külső Vörösmarty és a Tartsay utca sarkáról
egy utcatáblát, ami azóta se került felszerelésre. Kéri ennek mielőbbi megoldását.
Geiger Ferenc: „Jó. Rendben van.”A polgármesteri tájékoztatótlezárja. A
napirendi pontok tárgyalására tér. Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson
névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
1. napirendi pont:

Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási
igény benyújtására, valamint a támogatáshoz
kapcsolódó önrész biztosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Gazdasági Főmunkatárs Asszonytól, hogy van-e
szóbeli kiegészítése.
Schuszterné Busi Mária: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy az előterjesztést tárgyalta-e bizottság.
(A Képviselő-testület „nem”választ ad)
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Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztés arról szól, hogy
Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Táncsics Mihály Művelődési
Ház színpadi világításának korszerűsítésére, amihez 396.000,- Ft-os önrész
szükséges. „Reméljük, hogy milliós nagyságrend tudunk esetleg nyerni.”
Fuchs Gyula: „A bizottság járuljon hozzá a tárgyaláshoz?”
Geiger Ferenc: Elnézést kér. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökétől, hogy
hozzájárul-e a napirendi pont tárgyalásához.
Fuchs Gyula: Hozzájárul.
Geiger Ferenc: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében az elnökhelyettestől kérdezi, hozzájárul-e a napirend
tárgyalásához.
Preklerné Marton Ilona: Hozzájárul.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint meghirdetett pályázatra
vonatkozóan közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtását
utólag jóváhagyja a Táncsics Mihály Művelődési Házban megvalósítandó
színpadi világítás korszerűsítésére.
II. a támogatáshoz a 396.000.- Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés céltartalék,
intézményi egyéb sora terhére biztosít.
III. felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.
Határidő: a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 360/2015. (VII.07.) határozata az emberi erőforrások minisztere
által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
–Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet II.7.a) pont szerint meghirdetett pályázatra vonatkozóan
közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a
támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerint meghirdetett pályázatra
vonatkozóanközművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtását
utólag jóváhagyja a Táncsics Mihály Művelődési Házban megvalósítandó
színpadi világítás korszerűsítésére.
II. a támogatáshoz a 396.000.- Ft saját forrást a 2015. évi költségvetés céltartalék,
intézményi egyéb sora terhére biztosít.
III. felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.
Határidő: a költségvetési rendelet 3. sz. módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

2. napirendi pont:

Javaslat a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú ingatlan ügyében
állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Az előterjesztés – amit a kollégái is ki fognak egészíteni, illetve
válaszolni fognak a felmerült kérdésekre – tartalmazza, hogy a Vágóhíd – Bólyai
lakótelep mögötti ingatlanon környezetvédelmi probléma merült fel, ezzel
kapcsolatosan „zajlottak az események.” A Hivatal vezetése úgy gondolta, hogy
a képviselők ne csak a bejáráson vegyenek részt, ezért az ingatlannal kapcsolatban
évekre visszamenőleg szeretné tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait. Menet
közben a Környezetvédelmi Felügyelőségtőlérkezett egy döntés, amely kötelezi
Önkormányzatunkat a környezetvédelmi probléma megszüntetésére. Kéri a
Képviselő-testület állásfoglalását az ügy bonyolultsága miatt.
Jelzi, hogy az érintett Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – bár magát
az előterjesztést nem tárgyalta meg - tárgyalt már a témáról, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta az
előterjesztést.
Úgy gondolja, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke hozzájárul a
napirendi pont tárgyalásához.
(Preklerné Marton Ilona jelzi, hogy hozzájárul.)
Tüskés Józsefné: „De én kértem…”
Geiger Ferenc: „Tehát magát az anyagot nem tárgyalta bizottság, de a témát
tárgyalta. Így van. De gondolom, hozzájárul a bizottság a tárgyaláshoz.” Kérdezi
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a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése, vagy a kérdésekre fog
válaszolni.
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy a kérdésekre szívesen válaszol.
Mikó Imre: Jelzi, hogy a kérdéseit megpróbálja röviden elmondani, azonban
ezzel a témával kapcsolatban több kérdést szeretne feltenni. Úgy gondolta, hogy
ennek a területnek volt képviselőjeként állíthatja, hogy a volt
választókörzetétismerte, de ennek a telephelynek a létezéséről nem volt tudomása,
bár járt azon a környéken. „Nyilván nem tudtam, hogy ez önkormányzati
bérlemény.”
Geiger Ferenc: Elnézést kér, hogy félbeszakítja Mikó Imre képviselő urat.
„Annyi kiegészítést én elfelejtettem mondani – nem akartam mondani – de ez
most, hogy felmerült, akkor…Hogy ne bántsak meg senkit…Sajnálatos módon
vettem tudomásul, és az én tudomásomra is úgy került maga az ügy…Tudtam
róla, hogy ilyen jellegű probléma van, hogy ilyen szintű probléma van, azt nem
tudtam, mert egy peres ügy volt folyamatban, aminek a lezárásának keretében
megnyertük ezt az ingatlan kiürítési pert. De az, hogy soroksári területen felépült
egy lakótelep a rendszerváltást megelőző pár évben és ugyanolyan módszereket
alkalmaztak ezen a lakóterületen, mint a Molnár-szigeten, hogy csak azok
kerültek oda, és azok építettek ott házat, vagy azoknak épültek ezek a házak, aki
benne voltak abba a szűk körbe, a párt, meg a baráti körbe, ez egy dolog. De az,
hogyha van egy ilyen jellegű probléma, akkor nem a kerületi önkormányzatot
keresik meg, nem a területileg illetékes képviselőt - aki Ön volt korábban, most
Fuchs Gyula képviselő – hanem az erzsébeti MSZP-s képviselőket keresik meg,
ami számomra felháborító volt. Olyan szinten felháborító, hogy én, amikor
beszéltem az egyik képviselővel ezt el is mondtam neki, és mondtam neki, hogy
ne haragudjál semmi közötök nincs hozzá, mert ez Soroksár és nem Erzsébet.
Lehet, hogy ott van a határ tőle száz méterre, de semmi közötök nincs hozzá. És
ez felháborító. Tehát én emiatt úgy éreztem, hogy egy meglévő probléma, amit
kezelnünk kell. De ennek politikai vonzata is van, mert bizonyos emberek
politikai ügyet is akartak ebből kreálni. És ez kapcsolódik ott ahhoz, hogy Ön
évekig volt…Hány évig? Tíz évig, tizenkét évig volt ennek a területnek a
képviselője?”
Mikó Imre: „Tizennégy.”
Geiger Ferenc:„Tizennégy évig, és egy árva szót nem szólt soha senki Önnek
erről az ügyről, erről a problémáról. Tehát ez a felháborító számomra, és ezért
mondtam, hogy ennek van bizonyos szinten politikai vonzata is, mert ez egy
politikai támadásnak is lehet a része. Miért erzsébeti szocialista képviselőt
kerestek meg ebben az ügyben? Miért nem a soroksári önkormányzatot, a
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soroksári polgármestert, a hivatalt? Bocsánat. Ezt szerettem volna elmondani, és
ez végül is az Ön védelmében szólt.”
Mikó Imre: „Köszönöm, Polgármester Úr. Kérdéseknél vagyunk… De szeretnék
reagálni, és egy pici korrekciót tenni az elmondottakhoz képest. Tehát tény és
való, hogy ez a pesterzsébeti képviselő úr - akit nem gondolok megnevezni most,
mert nem ez a lényeg – MSZP-s képviselő kezdeményezte, de nem egészen –
hogy mondjam –a saját kezdeményezésére. Tehát tulajdonképpen ugye a
környékbeliek, többek között erzsébetiek is megkeresték. Annyiban kell
korrigálni a Polgármester urat, hogy Pesterzsébet - Soroksár közigazgatási határán
van, és az utca túl fele körülbelül húsz méterre már Pesterzsébet. Nem száz
méterre, húsz méterre. A Lenke utca sarka már Pesterzsébethez tartozik. Őt
kereshették meg, keresték meg nyilván magánszemélyek, hiszen évek óta ezen a
telephelyen, akik ott laktak a környéken, azok tudták, hogy szemben, azok tudták,
hogy mi történik, viszont nem láttak előrehaladást ez ügyben. És ezzel szeretném
lezárni a hozzászólásomat és szeretnék kérdezni.”
Geiger Ferenc: „Képviselő Úr. Kérdezzen. Persze gépben van.”
Mikó Imre: Az előterjesztésben olvasta, hogy – kilencvenháromban - a közös
önkormányzat idejében ezt a területet 2004-ig már hasznosították. A bérleti
szerződés általában vállalkozói jellegű volt, tehát valamilyen ipari célra
használták. Kérdezi - mivel az előterjesztésben nem szerepelt - hogy
kilencvennégyig ezek között szerepelt-e a P&G Kft., illetőleg korábban szerepelte ez a bérlő.
dr. Balázs Orsolya: „Nem. Nem szerepelt a cég. Jelzi, hogy az előterjesztés
következő bekezdésében került leírásra, hogy a cég 2004. július 1-jétől létesített
bérleti szerződést, korábban nem.
Mikó Imre: „Akkor nem. Csak az van, hogy nyújtott be bérleti szerződésre
kérelmet 2004-ben.”
dr. Balázs Orsolya: „Nem. Bérleti szerződés 2004. július 1-jétől tárolás céljára
határozott időre létrejött.”
Mikó Imre: „Igen. Jó. Rendben van. Tehát köszönöm, akkor erre megkaptam a
választ. 2011-ben mondta fel az Önkormányzat a bérleti szerződést, dr. László
Jenő - az ügyvédünk - levele mellékelve van. Kérdésem az, hogy akkor nem derült
ki a bérleti szerződés felmondásánál, hogy mit tárolnak ezen a telephelyen?”
dr. Balázs Orsolya: Elmondja, hogy a felmondás alapja a bérleti díj meg nem
fizetése volt. „Tehát a szerződés tárolásra jött létre. Nem gondolom, hogy…”
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Mikó Imre: „Nem szokás ilyenkor egy felmondásnál az Önkormányzat részéről
megjelenni ott, és szemrevételezni?”
dr. Balázs Orsolya: Elmondja, hogy ami miatt a bérleti szerződés felmondásra
került az az ok bizonyított volt, és ez volt a felmondás jogalapja.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy birtokban nem az Önkormányzat, hanem a cég volt,
mivel ő bérelte. „Az Önkormányzat ilyen esetben a birtokvédelmi törvény alapján
csak akkor mehet be, ha minket beengednek. Mert be se tudtunk jutni a területre,
mint ahogy most is le van zárva a terület. És, amikor helyszíneltek Önök is, akkor
is csak a felszámoló jelenlétében tudtak bemenni a területre. Tehát nem tudtak
bemenni.”
Mikó Imre: „Így van.”
Geiger Ferenc:„Tehát nem tudták a kollégák, hogy mit tárolnak. Az a
tudomásunkra akkor jutott, hogy ilyen anyag van, amikor volt egy tűzeset – ugye,
ha jól emlékszem – és a tűzeset kapcsán a Katasztrófavédelem és a
Környezetvédelmi Felügyelőség is elkezdett ebben az ügyben lépni. És ez 2011.
nem is tudom, hogy mikor volt.”
dr. Balázs Orsolya:„Augusztusában. Benne van az anyagban.”
Mikó Imre: „Igen. A vegyi anyagok elszállításánál ott történt egy öngyulladás.”
Geiger Ferenc: „Így van.”
Mikó Imre: „Vélhetőleg a szállító járműben. Ugye ki kellett menni a tűzoltóknak,
katasztrófavédelemnek és így derül ki, hogy honnan szállították, meg hova. Jó.
Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség 2011. szeptember 23-ai határozatában említi a P&G Kft-t, de
mögötte van idézőjelben egy „fa” szótag.”
dr. Balázs Orsolya:„Az a felszámolás alatt.”
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy akkor már felszámolás alatt volt a cég.
Mikó Imre: „Jó. Tehát akkor már felszámolás alatt volt.”
dr. Balázs Orsolya:Jelzi, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy 2011. július 18án megjelent a cégközlönyben, hogy a cég ellen felszámolás indult.
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Mikó Imre: Megköszöni a Hivatalnak, hogy megkönnyítette a képviselők
munkáját, hogy kronológiai sorrendbe tette az előterjesztést. Kérdezi, hogy miért
maradt ki a június 19-ei bejárás. Az előterjesztés erről nem tesz említést. Azonban
a Környezetvédelmi Hatóság említést tesz arról, hogy több képviselő, és hivatalos
személy jelen volt ezen. „Ez véletlenül?”
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztés szöveges részében ez szerepel, a
táblázatba ez nem került feltüntetésre. „De a szöveges részben benne van, hogy
egy bejárás volt, és ott kik vettek részt rajta. De a jegyzőkönyv is mellékelve van,
ennek a bejárásnak a jegyzőkönyve.”
Mikó Imre: Jelzi, hogy az imént említett Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség határozatában ez a Kft. a Vágóhíd u. 55. szám alatt van megjelölve.
Információja szerint ott a Kft-nek van egy céges vegyes tulajdona. „Holott
korábban intézkedni pedig a Dabasi Városi Bíróság intézkedett, mert, hogy
gondolom a bejegyzés szerint Újlengyelbe, vagy hol volt bejegyezve a cég. Tehát
valószínűleg a telephely szerint – ugye - kellett nekik intézkednie, mert az oda
tartozik körzetileg. Itt viszont már a Vágóhíd u. 55. szerepel. Lehet tudni, hogy
miért szerepel ez?”
dr. Balázs Orsolya: Erről nincs információja, tudomása szerint a Vágóhíd
utcában a Kft-nek egy telephelye volt.
Mikó Imre: „Ott egy tulajdoni részük van tulajdonképpen ennek a cégnek.”
dr. Balázs Orsolya:„Telephely. Tehát a…”
Geiger Ferenc: „Telephely. Az lehet, hogy tulajdon miatt lett…Ezt nem tudjuk.
Tehát ehhez egyértelműen nincs köze az Önkormányzatnak.
Tüskés Józsefné: Elmondja, hogy a felszámoló levelében leírta a Hivatalnak,
hogy nincs további fedezet a meglévő hulladék elszállítására. Azonban az
előterjesztésben olvassa, illetve a helyszínen történt bejáráskor a képviselőket a
felszámoló arról tájékoztatta, hogy nem tud bejutni a cég ingatlanjaihoz, valamint
nem tudja feltérképezni pénzügyi helyzetüket. Ezért a cég pénzügyi helyzetéről
nincs hiteles információja. 2011 novemberében is azt a tájékoztatást adta, hogy a
területen veszélyes hulladéktól történő mentesítésre az adós Társaság vagyoni
helyzete nem nyújt fedezetet. Kérdezi, hogy a felszámoló ezt honnan tudta, ha
nem készült zárómérleg.
dr. Balázs Orsolya: Elmondja, hogy az előterjesztésbe ez azért került leírásra,
mert az anyag áttekintése során abban az évben ugyanilyen tartalmú levelet kapott
az osztály, amikor a cég felszámolása megindult. A levele mellé kimutatást nem
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csatolt. A 2015-ös levelében is – ami csatolásra került az előterjesztés mellé – egy
mondattal került megemlítésre, hogy „várhatóan nem nyújt fedezetet”. Az
osztálynak nincs információja a pontos mérlegről, illetve arról sem, hogy milyen
bevételek, költségek vannak még a felszámolási eljárás során. „És ugyanilyen
tartalmú levél volt 2011 novemberében, és ehhez képest 2014-ben – ahogy az
anyaghoz is csatoltuk – azért nagyobb mennyiségű hulladék onnan elszállításra
került.”
Geiger Ferenc: „Nagyon jó a kérdés. Egy cég felszámolása kapcsán csak akkor
derül ki, hogy van pénze, vagy nincs, ha készül egy zárómérleg, és az elfogadásra
kerül. Ez a zárómérleg nincs meg. Tehát mi mindenféleképpen azt javasoljuk
majd a határozati javaslat kiegészítésében, hogy biztosítsunk pénzt, tekintettel
arra, hogy köteleznek minket a kiürítésre. De ezt a Környezetvédelmi
Felügyelőségi határozatot fellebbezzük meg – csináljuk meg majd – de
fellebbezzük meg tekintettel arra, hogyha véletlenül mégis lesz pénz a
felszámolónál, akkor legyen lehetőségünk behajtani ezt a pénzt, ami nekünk fel
fog merülni majd ennek a telepnek a kiürítése kapcsán.”
dr. Laza Margit: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a
környezetvédelmi jogszabályok értelmében a kármentesítés elsősorban a
hulladékbirtokost terheli, másodsorban a hulladék tulajdonosát, és csak végső
soron az ingatlan használóját, vagyis tulajdonosát. Amennyiben az Önkormányzat
birtokba veszi az ingatlant, akkor ebben a sorban előrébb kerül. A fellebbezés
polgármester úrral egyeztetésre került. Úgy gondolja, hogy jogilag mindenképp
megállja a helyét a fellebbezés, mivel az Önkormányzat jelenleg nem
hulladékbirtokos, sem hulladéktulajdonos, illetve az ingatlant még az
Önkormányzat nem vette használatba. Ez az egyik része a mérlegelésnek. A másik
része, hogy az ott lévő szennyező anyagmennyiséget – nyilvánvalóan - el kell
szállítani.
Geiger Ferenc: „Ezért mi azt javasoljuk, hogy döntsünk úgy, hogy vegyük
birtokba. Ekkor előrébb kerülünk a sorban és akkor el tudjuk tűntetni onnan - ezt
a - saját forrásból el tudjuk tűntetni. De, ha megfellebbezzük, akkor van
lehetőségünk arra, hogy majd a felszámolótól a megfellebbezés kapcsán kiderül,
hogy elfogadják, vagy nem fogadják el a fellebbezésünket, van lehetőségünk arra,
hogy ezt a pénzt visszakérjük. Közel sem biztos, hogy lesz pénze. Na de én
nonszensznek tartom, hogy 2011-ben már felszámolás volt, és 2011 óta semmi
nem történt. Mindenki tudja, és nem akarok replikálni, hogy a felszámolók, hogy
dolgoznak, náluk mi a lényeg. Hogy minél tovább húzzák és minél több pénz
maradjon a felszámolónál és minél kevesebb pénz kerüljön ki azokhoz, akiknek
járna ez a pénz. Tehát mindenféleképpen én azt mondom, hogy próbáljuk meg ezt
a lehetőséget.”
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Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy jó-e az információja arról, hogy a felszámolt cég
több telephellyel is rendelkezett, illetve a felszámolási idő alatt külsős telephelyről
Soroksárra szállították át a veszélyes hulladékot.
Geiger Ferenc: „Igen. Ez az anyagban szerepel is. Azt hiszem a
Környezetvédelmi Felügyelőség anyaga.”
dr. Balázs Orsolya:„Igen.” Elmondja, hogy - amikor kezdett becsődölni a cég,
ez mind egy évre tehető - a Környezetvédelem helyszíni bejárást tartott, amin a
cég képviselője is jelenvolt, aki azt nyilatkozta, hogy az egyik megszűnő
telephelyéről menekítette át ide.
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a felszámoló, vagy a cégtulajdonos menekítette-e
át.
dr. Balázs Orsolya:„A cégtulajdonos.”
Mizák Zoltán:„De akkor már felszámolás alatt volt a cég.”
dr. Balázs Orsolya:Elmondja, hogy a bejárás szeptemberben volt, a cég már
felszámolás alatt állt. A telephely megszűnését pontosan nem tudja megmondani,
mert arra vonatkozóan nincs információja. „De, amikor ezt a nyilatkozatot tette,
akkor már felszámolás alatt volt.”
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy a felszámoló nem felel-e azért, hogy a hulladék ide
került.
dr. Balázs Orsolya:Elmondja, hogy ezért elsősorban a cég vezetője felel.
Felhívja a figyelmet, hogy anyagban talált a felszámoló iroda által közzétett
pályázati felhívást – ez a bejárásnál nem került szóba - amiben szerepel egy nem
nagy értékű 600.000,- Ft tehergépkocsi, amit hirdetnek, ami még szintén a vagyon
részét képezi. Amíg a felszámolási eljárás le nem zárul, addig még kerülhetnek
elő, vagy lehetnek olyan vagyontárgyak, amiből fedezetet lehet találni ennek a
kielégítésére.
Fuchs Gyula: Elmondja, hogy maga is ott volt a bejáráson és felháborítónak
tartja, amit ott látott. Érdekesnek találja, amit a Polgármester Úr is jól
megfogalmazott, hogy 2011 óta, amikor is a Polgárvédelem helyszíni szemlét
tartott, szemrevételezve megállapították, hogy a hulladék egy része veszélyes, de
érdekes módon a hulladékok beazonosítása nem történt meg. Nem érti, hogy ez,
hogy működik, ha valóban annyira egészségkárosító dolgok vannak, illetve
lehetnek ott - mert nem lett megállapítva, hogy milyen szennyező anyagok vannak
ott, hogy vették maguknak a bátorságot– akárkik is – hogy az elmúlt három és fél,
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négy évben, ez a veszélyes hulladék, azóta is ott szennyezett. „Hogy ne csűrjük,
csavarjuk a dolgot túlságosan, tehát a Katasztrófavédelmi Igazgatóság – írja az
előterjesztő – június 29-én szemlét tartott az ingatlanon, ők ezt tovább jelentették.
A Pest Megyei Kormányhivatal hozott egy határozatot, mely kötelezi az
Önkormányzatot a tárgyi ingatlanon található hulladékok besorolására. Tehát
ránk hárulna a feladat, hogy négy év után állapítsuk meg, hogy mi van ott. Igen.
A további kezelés céljából érvényes hulladékgazdálkodó engedéllyel rendelkező
szervezetnek történő átadására pedig ez év szeptember 30. napi teljesítési
határidővel, továbbá az átadást igazoló dokumentumok benyújtására 2015.
október 7-ig adott határidőt. Na most, ha ezt magunkhoz vesszük – ugye – a
területet, akkor ez azt jelenti, hogy mi akár ezt fel is számolhatjuk. Ide kapcsolódó
kérdés. Hogy mennyibe kerül ez majd nekünk? Tehát nem tudjuk előre, hogy mit
vállalunk. Tehát ez a pénz lehet tíz millió és lehet száz millió. Ezt most nem
tudjuk. Mire vállalunk kötelezettséget?”
Geiger Ferenc: „Tisztelt Képviselő Úr. Ezért javasoltuk azt, hogy vegyük
birtokba, és ha birtokba vettük, akkor be tudunk jutni az ingatlanra. És akkor
tudunk csinálni egy olyan tételes felmérést, amiből ki fog derülni, hogy mi van
ott, és ennek körülbelül mennyi az elhelyezése. Van olyan információ,
Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott információ, hogy ez nagyságrendileg figyelembe véve itt az Illatos úti, Kén utcai problémákat - olyan 10-15.000.000,Ft-ba kerül. De csak akkor tudjuk ezt megállapítani, hogyha birtokba vesszük, és
megnézzük, készül egy tételes felmérés. A cég csinált valamikor egy felmérést,
de nem tudjuk, hogy abból mit szállítottak el, mit nem szállítottak el. Tehát van
egy listája a Környezetvédelmi Felügyelőségnek és a felszámolónak is. De ezt
egyelőre még nem tudjuk. De ettől függetlenül, tekintettel arra, hogy nem tudjuk,
hogy ez mennyibe fog kerülni, ezért fellebbezzük meg ezt a döntést és majd
meglátjuk, hogy a másodfok milyen döntést fog hozni. Lehet, hogy a másodfok is
kötelezni fog minket. De így legalább, ha birtokba vesszük, akkor van
lehetőségünk arra, hogy felmérjük, hogy egyáltalán mi van ott, és el tudunk
indulni. Én úgy gondolom, hogyha ez ilyen 10-15.000.000,- Ft-os nagyságrendet
képvisel, akkor nekünk ezt sürgősen meg kell szüntetnünk. És esetleg peres úton
a felszámolótól meg kell próbálni behajtani valamilyen módon. Lehet, hogy nem
tudjuk behajtani, de akkor is lépnünk kell ebben az ügyben.”
Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy amennyiben az Önkormányzat birtokon belülre
kerül, a rendbetétel mindenféleképpen rajta marad-e. „Dehogy nem.”
Geiger Ferenc: „De. Ezt kell eldöntenie a Képviselő-testületnek. A mi
véleményük az, hogy a rendbetétel 99,9 %, hogy rajtunk marad. Mert, ha 2011ben a felszámoló cég már leírta, hogy nincs pénze rá, most is lenyilatkozta, hogy
nincs pénze rá és ennek hatásaként – ez volt az indoklásban a Környezetvédelmi
Felügyelőség döntése miatt – akkor 99,9 %, hogy nem lesz pénze. Tehát minél
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előbb lépnünk kell az ügyben. De, ha van 0,1 %-os lehetőség arra, hogy ezt a pénzt
valahogy visszaszerezzük, akkor próbáljuk meg.”
Fuchs Gyula: „Nem hinném.”
Geiger Ferenc: „Szerintem se. De próbáljuk meg, hátha működik a dolog. Tehát
ennyi. Én azt fogom javasolni, hogy a határozati javaslat I. pontjában 15.000.000,Ft-ot biztosítson erre a testület. És úgyis visszafog jönni ez a testület elé, amikor
konkrétumok lesznek, amikor megvan a felmérés és megszülethet majd a döntést,
hogy ezt mennyi pénzért lehet megcsinálni, úgyis visszahozzuk a testület elé és
lesz döntés.”
Fuchs Gyula:Kérdezi, hogy a Katasztrófavédelmi Felügyelőséget nem lehetne-e
számon kérni, mivel az elmúlt három és fél, négy év alatt nem lehetett tudni, hogy
milyen szennyező anyagok vannak ott és intézkedés nélkül tűrte, hogy ott
felszámolásra kerüljön. „Nem lehetett tudni, hogy…”
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy erre egy peres eljárás keretében kerülhet sor,
amikor esetleg az Önkormányzatnak kiadása lesz ezzel kapcsolatban. „És
bepereljük a felszámolót, bejelentjük az igényünket.” Jegyző Asszony tájékoztatta
arról, hogy jogilag jelenleg az lenne a jó, ha a Képviselő-testület döntene a
pénzösszegről és ennek a felszámolásához 15.000.000,- Ft-ot biztosítanának,
továbbá fellebbezzék meg és térjenek vissza a birtokbavételre a fellebbezés
elbírálása után, ami 30 napon belül megtörténik. Véleménye szerint szeptember
hónapban erre vissza tudnának térni. Úgy gondolja, hogy jelenleg jogilag az lenne
a legjobb, hogy egyelőre nem vennék birtokba, de a pénzösszeget a testület
biztosítaná, amelyből egy tételes felmérést tudnának készíteni, hogy mennyibe
kerül.
Mikó Imre: „Polgármester Úr. Amit elővezetett, elfogadható, de egy indokot még
hozzá tennék, és aztán folytatnám a… Mert ez most merült fel, még pedig az,
hogy
a
Környezetvédelmi
Felügyelőségi
jegyzőkönyvben
a
2
Katasztrófavédelemnél is szerepel, hogy ez a terület, ez a telek 1500 m -es,
betonozott. De a beton sérült, repedt, olajjal szennyezett. Azon kívül a kerítés
hiányos és nem lehet tudni, hogy a csapadékvíz hova mosta el a vegyi anyagokat.
Én azt gondolom, hogy a megfellebbezésben azt is szerepeltethetnénk - sőt
szeretném kérni, hogy a Polgármester Úr ezt szavaztassa meg, ha szükséges hogy egy akkreditált céggel vizsgáltassuk meg a talajt a környéken, hogy
valójában mennyiben. Tehát közvetlen mellette ugye kerítéshiányos ez a terület
és a csapadékvíz valahová elfolyt. Ez részben a Bólyai János utca felé, részben
pedig az erdő felé történhetett meg. Ott vannak is gyanús halmok, egyébként, ahol
akár éppen el is lehet temetve néhány vegyi anyag. Mivel a kerítés nyitott volt,
bárki bejár - aki ott volt a bejáráson az láthatta, hogy például, amikor elmentünk,
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meg amikor jöttünk a kapunál egy kompresszorház vastartálya volt tíz méterre a
kaputól - mert azt a telepet nem őrzik. Vélhetőleg azt valaki elakarta tulajdonítani,
csak nem volt módja rá. Azért vagyunk ebbe biztosak, mert körülbelül a bejárás
előtt másfél héttel volt szerencsém megtudni erről a dologról a történéseket és a
kapun keresztül bekukucskálni a kerítésen keresztül, és elszörnyülködve látni
azokat az állapotokat és akkor ez a bizonyos kompresszor nem volt ott. Hát én azt
szeretném kérni a tisztán látás érdekében egy ilyen akkreditált talaj-műszaki
vizsgálatot is csináltassunk és akár a megfellebbezések okaként ezzel is alá tudjuk
támasztani, hogy most mi ezt szeretnénk tudni, hogy végül is a talaj ott mennyire
szennyezett. Meg nem csak el kell szállítanunk a vegyi anyagot megfelelő módon,
meg megsemmisíttetni kell majd valakivel, hanem lehet, hogy talajt kell cserélni.
Azt a betont fel kell törni. Tehát lehet, hogy a költségek meghaladják a
tizenötmilliót is. Nem tudni. És végezetül még egyszer. Tehát a képviselő úr
lakossági megkeresés után keresett meg engem, és én úgy tudom polgármester
urat is megkereste email-ben, tájékoztatta erről, illetve meghívta a bizottság elnök
asszonyát is erre, meg mindenkit, aki eszébe jutott. Tehát ő benne az a jó szándék
járt, vagy működött, hogy alig 15-20 méterre ott van Pesterzsébet is. Tehát nem
100 méterre Polgármester Úr, hanem egészen közel. Tehát akár az is lehet. Jó?
Maradjunk ennyiben.”
Geiger Ferenc: „Kicsivel messzebb, nem 20 méter az, hanem 50 és 100 méter
között van, sőt a hordók, azok beljebb vannak, úgy, hogy legalább…De
lényegtelen. A lényeg az, hogy ez feltárásra került és léptünk benne.”
Jelzi, hogy a Jegyző Asszony pontosítja jogilag a határozati javaslatot.
dr. Laza Margit: Az elhangzottak ismeretében a következő határozati javaslatot
javasolja polgármester úrnak szavazásra bocsátani: „A Képviselő-testület úgy
dönt, hogy jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal
PE/KTF/27167-3/2015. számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi
Kereskedelmi Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2
helyrajzi számú ingatlant a II. fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni.
A II. fokú jogerős döntést követő időszakra pedig az Önkormányzat 2015. évi
költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére, legfeljebb …”
Geiger Ferenc: „15.000.000,- Ft-ot.”
dr. Laza Margit: „…összeg erejéig kötelezettséget vállal a szükséges
kármentesítés elvégzésére.
Geiger Ferenc: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését a következő
szövegrésszel: „A 15.000.000,- Ft keret terhére az Önkormányzat készíttet egy
tételes felmérést arra vonatkozóan, hogy milyen anyagok találhatóak azon a
21

területen, veszélyes és nem veszélyes anyagok, illetve megvizsgáltatja a
talajszennyezés mértékét is a döntés meghozatalához megfelelő alátámasztásnak.
Mikó Imre: „Polgármester Úr. Milyen távolságban?”
Geiger Ferenc: „Azt a szakemberek meg fogják mondani. Tehát azt mi most nem
mondjuk meg, hogy 50 méter. Ezt a szakemberek el tudják dönteni.”
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/271673/2015. számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi Kereskedelmi
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2 helyrajzi
számú ingatlant a II. fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni. A II. fokú
jogerős döntést követő időszakra pedig a az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
„Költségvetési maradvány” sora terhére, legfeljebb 15.000.000,- Ft összeg erejéig
kötelezettséget vállal a szükséges kármentesítés elvégzésére.
II. a döntés meghozatalának alátámasztásaként a 15.000.000,- Ft terhére az
Önkormányzat tételes felmérést készített arra vonatkozóan, hogy milyen
veszélyes és nem veszélyes anyagok találhatóak a területen, illetve
megvizsgáltatja a talajszennyezés mértékét.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 361/2015. (VII.07.) határozata a Bp. XXIII. 184079/2 hrsz.-ú
ingatlan ügyében állásfoglalás kialakításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. jogorvoslattal kíván élni a Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTF/271673/2015. számú határozatával szemben. A Péter és Gönczi Kereskedelmi
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. „fa” által birtokolt 184079/2 helyrajzi
számú ingatlant a II. fokú jogerős döntésig nem kívánja birtokba venni. A II. fokú
jogerős döntést követő időszakra pedig a az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
„Költségvetési maradvány” sora terhére, legfeljebb 15.000.000,- Ft összeg erejéig
kötelezettséget vállal a szükséges kármentesítés elvégzésére.
II. a döntés meghozatalának alátámasztásaként a 15.000.000,- Ft terhére az
Önkormányzat tételes felmérést készített arra vonatkozóan, hogy milyen
veszélyes és nem veszélyes anyagok találhatóak a területen, illetve
megvizsgáltatja a talajszennyezés mértékét.
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Határidő: haladéktalanul
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

3. napirendi pont:

Javaslat elvi döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy az előterjesztés csak tegnap délután került
kiküldésre, mert a terveket maga is csak délután kapta meg – mint ahogy ez az
email-ből is látható - azonban a Kormánymegbízott Úr levelét már korábban. A
levélben, illetve a tervekben némi ellentmondást tapasztalt a raktárhelyiség
méretével kapcsolatban. A Hivatalvezető Úrral ezt megbeszélték, mivel a
Hivatalvezető úr jelen van az ellentmondást segít feloldani.
Dr. Hardy F. Gábor: Elmondja, hogy a helyszíni bejáráskor először valóban a 9
m2-es területet szerette volna kérni, mivel az egy beépített terület, ami korábban
az Önkormányzat irattára volt. Azonban, hogy most felmérésre került, hogy
mennyi irat keletkezet, azóta folyamatos irattári problémáik vannak. A
Kormányablak átalakításával eltűnnek a jelenlegi Okmányiroda térből a magas
szekrények, ahol a kollégák rengeteg iratot tárolnak. Ezért „fent” úgy döntöttek,
hogy egy továbbépítéssel ugyanezen raktárépületen belül 19 m2-t szeretnének
igénybe venni. Úgy gondolja, hogy ebből a hatalmas területből - amit az
Önkormányzat téli dekorációk, illetve egyéb anyagok tárolására használ –9, vagy
19 m2-t vesznek igénybe „az nagyon nem oszt, és szoroz”. Az átépítést a
Kormányhivatal a saját költségén végezi. Annak érdekében, hogy közösen ne
kelljen bármit is igénybe venniük egy külső ajtót szeretnének építeni.
Geiger Ferenc: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökétől kérdezi, hogy hozzájárul-e a
napirendi pont tárgyalásához.
Preklerné Marton Ilona: Hozzájárul.
Geiger Ferenc:Kérdezi a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökétől, hogy hozzájárul-e a napirendi pont tárgyalásához.
Tüskés Józsefné: Hozzájárul.
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Geiger Ferenc: A frakcióülésükön felmerült kérdést tesz fel. Kérdezi, hogy az
átalakításkor az Okmányiroda teljes mértékben bezárásra kerül, vagy valamilyen
módon folytatódna a kiszolgálás.
Dr. Hardy F. Gábor: Elmondja, hogy úgy tűnik, hogy az átalakítás ideje alatt az
Okmányirodát teljes mértékben be kell zárniuk, ha csak az Önkormányzat nem
tud valamilyen „félfogadó helyet” biztosítani számukra, mivel nem tudnak sehol
máshol „félfogadni”.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy egy másik Kormányhivatalt ki fognak-e jelölni.
Dr. Hardy F. Gábor: Ilyenkor az a gyakorlat, hogy az Okmányirodák
dolgozóinak egy részét szétosztják a két kerület közé, mivel minden
Kormányhivatalnál meg van a két szomszédos kerület, ahová irányíthatják az
ügyfeleket, hogyha műszaki, vagy egyéb hibák merülnének fel.
Geiger Ferenc:„És akkor itt melyik kerület? Erzsébet és…”
Dr. Hardy F. Gábor: „Erzsébet és Csepel. Tehát néhány kollégánk, akkor
Erzsébetre és Csepelre kerül. Ott akkor ezzel több kolléga tud fogadni, és akkor
az ügyfeleknek is át kell sajnos oda menni.”
Geiger Ferenc: „Illetve a Kormányhivatal, a Kormányablak a Tesco-ban.
Dr. Hardy F. Gábor: „A Kormányablakba pedig bárhová. Tehát…Bocsánat. De
ugye – most már nem tudom hány év óta – az Okmányirodákban végzendő
munkáknak a nagyon nagy százaléka az országos illetékességű. Ez azt jelenti,
hogy bárhova mehetek. Ha Balaton mellett vagyok éppen, és oda bemegyek, egy
Kormányablakhoz ott megcsináltathatom a személyigazolványomat, stb., - vagy
Okmányirodába. Tehát, bárhova mehetnek.”
Geiger Ferenc: Kéri a Hivatalvezető úrtól, hogya tévében, a Soroksári Hírlapban,
esetleg az Okmányirodában, illetve a Hivatalban elhelyezett plakátok
kihelyezésével megfelelő tájékoztatást adjon a lakosoknak.
Dr. Hardy F. Gábor: „Természetes. Tehát, mihelyst a konkrét idő meg lesz, hogy
be kell zárnunk, akkor azonnal tájékoztatni fogunk mindenkit. És valóban a tévére
nem gondoltunk, de akkor a tévében is…”
Geiger Ferenc: „Azt megoldjuk, hogy…A kolléganők rendezik ezt, hogy a
tévében is egy megfelelő tájékoztatás legyen. Egyrészt egy személyes interjú
keretében, másrészt pedig a képújságon is fent legyen ez.”
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Dr. Hardy F. Gábor: „Tehát olyan nagymértékű az átalakítás, hogy valószínűleg
be kell zárnunk.”
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.)
meglévő irodaház földszintjét átalakítsa.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. július 31. illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén 38 m2 alapterülettel bővítse a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út
158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház alapterületét.
IV. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére
Határidő: 2015. július 31.,illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. az irodaház bővítésének meghiúsulása esetén, térítésmentes használatot
biztosít Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Budapest XXIII. ker.
Grassalkovich út 158. sz. (185935 hrsz.) ingatlan raktárépületében a leválasztott
19 m2 területű helyiségben államigazgatási feladatok ellátásához kacsolódó iratok
tárolására.
VI. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal értesítésére, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 362/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület
Grassalkovich út 158. sz. 185935 hrsz.-ú ingatlan iroda épületének
átalakításáról, bővítéséről és raktérépület használatáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 158. sz. alatt (185935 hrsz.)
meglévő irodaház földszintjét átalakítsa.
II. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére.
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Határidő: 2015. július 31. illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala saját
költségén 38 m2 alapterülettel bővítse a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út
158. sz. alatt (185935 hrsz.) meglévő irodaház alapterületét.
IV. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal tájékoztatására és a szükséges
intézkedések megtételére
Határidő: 2015. július 31.,illetve értelemszerűen
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V. az irodaház bővítésének meghiúsulása esetén, térítésmentes használatot
biztosít Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Budapest XXIII. ker.
Grassalkovich út 158. sz. (185935 hrsz.) ingatlan raktárépületében a leválasztott
19 m2 területű helyiségben államigazgatási feladatok ellátásához kacsolódó iratok
tárolására.
VI. felkéri a Polgármestert a Kormányhivatal értesítésére, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

4. napirendi pont:

Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi
munkájáról
Előterjesztő: Szűcs Mihály

Geiger Ferenc: Kérdezi az Ügyvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szűcs Mihály: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy Farkas Kálmán volt2014-ben a Kft. ügyvezetője, és
amennyiben kérdések merülnek fel, akkor arra neki kell majd válaszolnia, ezért
erről majd szavaztatnia szükséges.
Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság elfogadta a beszámolót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolta elfogadásra.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
beszámoló elfogadását.
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Geiger Ferenc:Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sport Club Kft. 2014.
évi munkájáról készült beszámolót.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 363/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sport Club Kft. 2014.
évi munkájáról készült beszámolót.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

5. napirendi pont:

Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Igazgató Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Kincses Péter: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság elfogadta a beszámolót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok
Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 364/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Soroksári Sportcsarnok
Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

6. napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:dr. Laza Margit jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztést úgy
módosítaná, hogy a rendelet-tervezet 76. § módosítására tett javaslatát
visszavonja.
Geiger Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a javaslat az előterjesztés 8.
pontjában található, ami az önálló indítvánnyal kapcsolatos.
Fuchs Gyula: „Változtatás.”
Geiger Ferenc: „Igen. Tehát maradna minden ugyanúgy. Amennyiben a
képviselők önálló képviselői indítványt nyújtanak majd be, arra kérjük őket, hogy
próbálják meg úgy benyújtani, mint, ahogy egy előterjesztés kinéz – nem célzok
senkire – próbálják úgy benyújtani. És természetesen a Hivatal majd megcsinálja
azokat a határozati javaslatokat, amelyek szükségesek. De Jegyző Asszony még
kiegészít ebben.”
dr. Laza Margit: Kiegészítésként elmondja, hogy a Hivatalnak az okoz
nehézséget, hogy nem biztos, hogy pont arra gondol a képviselő, amit a Hivatal
határozatba tud foglalni. Ezért a Hivatal munkáját megkönnyítené, ha az
előterjesztéshez mindig készülne egy határozati javaslat is. Természetesen a
Hivatal által az előterjesztés korrigálásra kerülne a jogszabályoknak megfelelően.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság nem foglalt állást.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a testületre bízta a döntést.
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Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Képviselőtestületre bízta a döntés meghozatalát.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselőtestületre bízta a döntés meghozatalát.
dr. Kolosi Ferenc: „Jegyző Asszony most kiszúrt velem, mert egész éjjel azon
dolgoztam a kérdések sorát tettem volna fel erre. Vissza tetszett vonni. De ez csak
az egyik. A 16. oldalon van a hatályos szöveg és a módosító rendeleti javaslat
összehasonlítása. A négyes mellékletben, a hatályosban az van benne, hogy a
Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönt 10.000.000,- forint
összeghatárig - a Polgármester úrról van szó – nem olvasom tovább. Módosító
rendeletben viszont nem tartalmazza a 10.000.000,- forintot.”
dr. Laza Margit: „Ezt hol olvassa Képviselő Úr?”
dr. Kolosi Ferenc: „16. oldal, négyes melléklet. A módosítóban csak az van,
hogy dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben meghatározottak
szerint az előirányzat átcsoportosításokról.”
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy a melléklet módosításra került.
Geiger Ferenc: „Úgy tűnik, hogy a Képviselő Úrnak, hogy a korábbi rendeletben
benne volt az, hogy 10.000.000,- forint, de a mostaniban meg nincs benne,
keretösszeg nélkül van. A költségvetési rendeletben benne van mindig a
10.000.000,- forint. Tehát ott egy külön sorban…”
dr. Kolosi Ferenc: „De itt nem szerepel. A régiben benne van, az újban meg
nincs.”
dr. Laza Margit: Elmondja, hogy mivel ez egy utaló jogszabály lett, ami
visszautal a költségvetési rendeletre. A költségvetési rendelet már tartalmazza a
számot. A Hivatal nem akart dupla szabályozást bevezetni.
Geiger Ferenc: „Tehát a 10.000.000,- forint marad. Nem is akartjuk, nem is
óhajtjuk felemelni. Én sem szeretném, hogyha ez felemelkedne e fölé. Úgy, hogy
Jegyző Asszony csak annyit mondott, hogy nem akarta duplán szabályozni.”
dr. Kolosi Ferenc: Az előterjesztés 7. oldalán az SZMSZ 4. pontjában lévő
szövegrészt felolvassa. „A Pénzügyi Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönt
10.000.000,- forint összeghatárig a Polgármester Úr.” Kérdezi, hogy az elmúlt
években volt-e arra példa, hogy a Polgármester Úr döntött-e, illetve értesítette a
Pénzügyi Bizottságot.
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Geiger Ferenc: „Mindig.”
dr. Kolosi Ferenc:„A Pénzügyi Bizottságot?”
Geiger Ferenc: „A költségvetési rendeletben mindig szerepel és mindig benne
volt. Én az utóbbi években nem járok a Pénzügyi Bizottság ülésére. De az
Osztályvezető Asszony minden esetben a költségvetési rendelet módosításában
felsorolta, hogy milyen döntések születtek.”
Mikó Imre: Kérdezi a Polgármester Úrtól, hogy miért nem jár a Pénzügyi
Bizottság üléseire, mivel korábban az volt a gyakorlat, hogy ő mindig ott ült. „És
mostanában hat éve nem látjuk.”
Geiger Ferenc: „Képviselő Úr. Nagyon kevés dolgom van, idézőjelbe téve.
Egyetlenegy bizottsági ülésre sem járok most. Alpolgármesterek mennek mindig
a bizottsági ülésekre és Jegyző Asszony. Korábban, a korábbi Jegyző Asszony
nem járt bizottsági ülésekre, csak talán az Ügyrendire – azt hiszem. Jegyző
Asszony most minden bizottsági ülésen ott van, és tudja képviselni a Hivatal
vezetésének álláspontját, illetve Alpolgármester Úr is ott van – azt hiszem minden bizottsági ülésen és Alpolgármester Asszony is. Úgy, hogy ő…”
Fuchs Gyula: „Sőt az Aljegyző Asszony is, ha szabad megjegyeznem.”
Geiger Ferenc: „Igen. És Aljegyző Asszony is. Úgyhogy ezért nem.”
Mikó Imre: „Értem. Jó. Akkor most feltenném az eredeti kérdésemet - a Jegyző
Asszony felé – hogy vajon a Kabinetnek a döntési lehetősége, vagy az önálló
képviselői indítvány, vagy csoportos a testület elé kerülhet-e vagy nem. Ez bent
marad az SZMSZ módosításba, vagy ez is törlésre kerül, vagy visszavonja?”
dr. Laza Margit: Már más képviselőtől is hallotta ugyanezt a kifogást a rendelettervezet javaslatával kapcsolatban. Jelzi, hogy itt félreértés van, mivel a Kabinet
nem dönthet arról, hogy felvehető-e napirendre egy képviselői indítvány, vagy
nem. Itt a Kabinet arról dönthetett volna, hogy formailag megfelelő-e és
visszautalja kijavításra. Jelzi, hogy a 76. §-t teljes egészében visszavonta, ezért ez
már nem fog módosulni.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a Kabinet még soha nem döntött úgy, hogy
bármilyen önálló képviselő indítvány visszaad, hanem minden esetben a Hivatal
megpróbálta a képviselői indítványt formailag úgy helyretenni, hogy az
megfeleljen az előterjesztés szabályainak. „És most is ezt fogjuk tenni. Tehát
nincs ezzel gond.”
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Mikó Imre: Örömmel vette a Jegyző Asszony módosító javaslatát. „És
Polgármester Úr által elmondottak, azok ugyan egy más értelmezésben, de végül
is, hogyha a Kabinet szakmai, stilisztikai, vagy más szakmai szempontok miatt
utalta volna vissza, akkor az lényegében ugyanaz, hogy nem került volna testület
elé, csak egy hónap múlva, vagy akármikor. De lépjünk, ugorjunk ezen. Tehát
örömmel vesszük, hogy nem kerül bevezetésre.”
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy technikai módosítás szükséges a 101. § „Kabinet
feladatai” szövegrésznél is, a 76. § c.) pont (11) bekezdésben foglalt feladatok
helyett csak a 76. § maradna.
Geiger Ferenc: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta rendelet módosítását.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 23/2015. (VII.17.) önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

7. napirendi pont:

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló
3/2015.(II.25.)
önkormányzati
rendelet
módosítására
Előterjesztő:Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Polonkai Zoltánné: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság elutasította.
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dr. Kolosi Ferenc: „A 6. oldalon meg szeretném kérdezni – ott a legtetején –
hogy a Budapesti Nagybani Piac bérleti szerződés megszűnése a Kúria ilyen és
ilyen ítéletében foglaltak szerint 12.000.000,- Ft. Ez mi volt?”
Geiger Ferenc: „Tisztelt Képviselő Úr. Korábban született egy olyan döntés a
Vagyonátadó Bizottság részéről, hogy tulajdonba kaptunk egy területet,
tekintettel arra, hogy a… Pontosan ki adta ki a nyilatkozatot, hogy befejeződött a
kárpótlás? A földkiosztás.”
dr. Balázs Orsolya: „Minisztérium.”
Geiger Ferenc: „A Minisztérium kiadta a nyilatkozatot. Ez alapján az
Önkormányzatot bejegyezték tulajdonosnak a Nagybani Piac bevezető útja
melletti területre. Ezt megfellebbezték, a Gyáli Vagyonkezelő. Ugye? Ha jól
tudom. Megfellebbezte és bíróságig ment az ügy. Közben mi ezt a területet bérbe
adtuk a Nagybani Piacnak és bérleti díjat kaptunk érte, mert ez a Nagybani Piac
használatában volt ez a terület. Bérleti díjat kaptunk érte. A megfellebbezésnek a
döntése, végül is bírósági tárgyalás most zárult le, amiben a bíróság
megállapította, hogy tényleg nem fejeződött még be a kárpótlás, és a kárpótlás
keretében a földkiosztás. Ezért vissza kellett utalnunk ezt a pénzt, ezt az annak
idején kifizetett bérleti díjat.”
dr. Kolosi Ferenc: „Kérdezhetek tovább?”
Geiger Ferenc: „Persze. Gépben van.”
dr. Kolosi Ferenc: „A 8. oldalon van, a Jegyző Asszonytól már kaptam egy
kérdéssorra feltett választ, ami mondjuk a negyede, annak a kérdéseknek, amit én
feltettem, rengeteg hiányzik belőle – itt a Tündérkert rendezvény épülete,
büfébútor beszerzése, összesen 1.100.000,- Ft szerepel. Létezik, hogy 1.100.000,Ft-ba került az egész büfének a felújítása, felszerelése?”
Polonkai Zoltánné: „Székek, asztalok vannak benne.”
dr. Kolosi Ferenc: „És a bútorzat?”
Polonkai Zoltánné: „Azok…”
dr. Kolosi Ferenc: „És hol szerepel az, hogy a vizet, csatornát át kellett szerelni,
például? Melyikbe szerepel? Arra vagyok kíváncsi.”
Polonkai Zoltánné: „A mellékletben van benne. Az a 2. sz. mellékletben
szerepel.”
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dr. Kolosi Ferenc: „És ezért az összegért még 10.000,- Ft havi díjat kérünk a
vállalkozótól bérleti díjat. Gratulálok.”
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet megalkotását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 7 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal,1 tartózkodással elfogadta rendelet módosítását.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2015. (VII.17.) önkormányzati
rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

8. napirendi pont:

Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság nem foglalt állást.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy foglaljon állást a testület.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy a Frakciók a szavazásnál mondanak véleményt,
vagy külön.
Tüskés Józsefné: (Civil Frakció) Kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy a Klébl
Márton Közalapítvány részére az adható 2.000.000,- Ft-os támogatási összeget
4.000.000,- Ft-ra, valamint a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 2.000.000,- Ft-os
támogatási összegét 4.000.000,- Ft-ra emeljék meg. Kéri továbbá, hogy az
Erzsébeti Soroksári Mozgássérültek Egyesület 280.000,- Ft összegű támogatását
500.000,- Ft-ra, illetve a Pacsirta Klub Egyesület 300.000,- Ft-os támogatási
összegét 500.000,- Ft-ra emeljék meg. Ezért az önkormányzati alapítványok
támogatását plusz 4.000.000,- Ft összeggel, valamint az alapítványok és
társadalmi szervezetek 7.000.000,- Ft-os támogatási összegét plusz 3.592.500,- Ft
támogatási összeggel kéri beállítani.
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Geiger Ferenc: Elmondja, hogy ez azt jelentené, hogy az „idős szervezetek” Mozgássérült Egyesület, Pacsirta Klub, Rozmaring Egyesület – egyforma
összeget kapnának. „Tehát ne legyen az, hogy az egyik ötszázezret kap, a másik
kétszáznyolcvanat, meg háromszázat. Hanem egységes. És a többiek, mindenki
megkapná azt, amit kér. És akkor így gyakorlatilag én azt mondom, hogy
3.600.000,- Ft-tal kéne megemelni a támogatási keretet, ami belefér a
költségvetésünkbe. És, akkor mindenki megkapja azt, amit kért. Hárommillióhatszázezer lenne, az, amit a civil szervezeteknek adnák és plusz négy millió
lenne, amit a saját két alapítványunknak adnánk pluszként.”
Orbán Gyöngyi: (Ügyrendi) Frakció szünetet kér.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy frakció szünetet a kérdések, illetve a hozzászólások
után, szavazás előtt fog elrendelni.
dr. Kolosi Ferenc: Kérdezi a Képviselő Asszonytól, hogy a két egyesület
nevében hogy nyilatkozhat. Kérdezi továbbá, hogy az egyesület a kérelmét, miért
nem a beadási határidőig adta be. „Ugye mi könnyű helyzetbe vagyunk, nekünk
az egészbe, összesen csak két szervezet van. Azt hiszem nyolcszázezer, vagy
hétszázezer forint értékben. De, akkor ezek szerint, ha én azt mondom, hogy
egymilliót kapjon mind a kettő fejenként, akkor azt is be fogja vállalni a
Képviselő-testület? Szóval, ezt az utólagos dolgokat, azért érdekesnek tartom.”
Geiger Ferenc: „Azért merült fel ez problémaként, és nem… Csak had mondjam
el. Ez azért merült fel, mert van olyan nyugdíjas klub, aki 500.000,- Ft-ot kért és
jóformán nagyon keveset tesz, vagy kevesebbet tett, és van olyan, aki csak
kétszáznyolcvanezret kért. De ez döntés kérdése. Ez egy javaslat. Ezt én majd
szavaztatni fogom. Ha nem támogatja a Képviselő-testület, akkor marad az
eredeti, ami itt van, ebbe leírva.”
Preklerné Marton Ilona: Bejelenti
Közalapítvánnyal kapcsolatban.

érintettségét

a

Klébl

Márton

Mikó Imre: Bejelenti érintettségét.
Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét.
Mikó Imre: „Hozzá is szólnék egyben. Mégpedig, azért szólnék hozzá, mert azt
gondoltam, hogy a Prekler Képviselő Asszony nyomott gombot, akkor ő
megemlíti, hogy ugye ő is a Klébl Márton Közalapítványban van, és
természetesen örülünk, hogy plusz pénzt javasolt a Képviselő Asszony –
2.000.000,- Ft-ot. De ez ügyben engem nem keresett meg a Képviselő Asszony.
34

Nem tudom, hogy a Prekler Képviselő Asszony tudott-e erről, és nem tudom,
hogy helyes-e, hogyha valakik kérnek egy adott összeget. Ez korábban nem volt
azért ilyen gyakorlat. Akkor annál általában kevesebbet kapott, de többet
nemigen. Most viszont jelentősen többet kapnak.”
Preklerné Marton Ilona: „Képviselő úrnak válaszolom, hogy nem tudtam arról,
hogy a Képviselő Asszony ilyen módosító javaslatot fog előterjeszteni.
Ugyanakkor azt is szeretném jelezni, hogy én a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén
megemlítettem azt, hogy a Klébl Alapítványnak is a támogatást emeljék meg.”
Geiger Ferenc: „Ez évek óta felmerülő probléma, különben. Azt hiszem, ezt
mindenki tudja, hogy a Sport Alapítványban lévő pénz, meg a Klébl Márton
Közalapítványban lévő pénz az kevés, mert ez a pénz kiosztásra kerül és nagyon
sok - főleg a Klébl Alapítványnál nagyon sok - igény merül fel. És ezért javasolták
azt… Ez már korábban felmerült. Tavaly is megemeltük, azt hiszem talán 11.000.000,- Ft-tal a meglévő keretet. Ezért merült most ez fel.”
Tüskés Józsefné: „Én a Sport Alapítványnak már előző Képviselő-testületi
ülésen elmondtam, hogy szeretném megemeltetni az összegét. És én azt láttam –
magamtól - hogy a Klébl Márton Alapítványnak is kevés. Tehát én ezt csak jó
szándékkal javaslom.”
Geiger Ferenc: „A másik kiegészítés az Képviselő Úr, hogy a… Mikó Képviselő
Úr egy pillanat figyelmét kérném szépen. A másik az, hogy az Önkormányzati
alapítványok nem írnak kérvényt. Az Önkormányzati Alapítványok, csak kapják
a pénzt és mi adjuk. Tehát abban lehet igaza Önnek, hogy utólagos emelés, akkor,
hogyha ő már leírta… Ez még azt mondom elfogadható. De az, hogy a saját
alapítványaink nem írnak kérvényt, ez egy természetes dolog, hogy az
alapítványba dolgozók, azok javasolják ezt, hogy ezt emeljük meg. A többinél, a
civil szervezeteknél meg döntés kérdése lesz majd, hogy ezt a módosító indítványt
elfogadja-e a testület, vagy nem.”
Geiger Ferenc: További hozzászólás hiányában jelzi, hogy Jegyző Asszony
szóbeli kiegészítése után frakció szünetet fog elrendelni.
dr. Laza Margit: Felhívja a képviselő urak, hölgyek figyelmét arra, hogy ez az
érintettség más, mint az általános Mötv. szerinti. A közpénz törvény szerint nem
kaphat olyan szervezet, alapítvány, vagy egyesület támogatást, amelyiknek vezető
tisztségviselő, vagy vezető szervezetének tagja maga a döntéshozó, vagy
hozzátartozója. Jelzi, hogy itt az érintettségről nem szavazhat a tisztelt Képviselőtestület, az érintettek nem szavazhatnak.
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Geiger Ferenc: Megismétli Jegyző Asszony által elmondottak lényegét: akik
tagok, azok – a saját alapítványnál - nem szavazhatnak. Frakció szünetet rendel
el.

SZÜNET
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy először a módosító javaslatokat fogja feltenni
szavazásra. Elmondja, hogy az egyik módosító javaslat az volt, hogy az
önkormányzati alapítványok rendelkezésére álló 6.000.000,- Ft-os keretét
emeljék meg 10.000.000,- Ft-ra, melyből a Klébl Márton Közalapítvány
4.000.000,- Ft, a Soroksár Sportjáért Közalapítvány 4.000.000,- Ft, a Dunáért
Alapítvány 2.000.000,- Ft támogatásban részesüljön.
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy az érintettség miatt a Klébl Márton
Közalapítványról külön kell szavazni.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az önkormányzati alapítványok
támogatására biztosított 6.000.000,- Ft-os keretet 10.000.000,- Ft-ra megemeli a
2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 3. sz.
módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 365/2015. (VII.07.) határozat az önkormányzati alapítványok
támogatására biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az önkormányzati alapítványok
támogatására biztosított 6.000.000,- Ft-os keretet 10.000.000,- Ft-ra megemeli a
2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
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a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 3. sz.
módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc:
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért közalapítvánnyal(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Jelzi a Képviselő-testület tagjainak, hogy, aki érintett nem szavazhat.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 366/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás
megkötéséről a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért közalapítvánnyal(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása”sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
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II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 367/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás
megkötéséről a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása”sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert afeladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 368/2015. (VII.07.) határozata feladat-ellátási megállapodás
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megkötéséről a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása”sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert afeladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a második módosító javaslat az volt, hogy
minden szervezet kapja meg a kért összeget. Javasolja, hogy az ErzsébetiSoroksári Mozgássérültek Egyesület 280.000,- Ft-os támogatási összegét
500.000,- Ft-ra, valamint a Pacsirta Klub Egyesület 300.000,- Ft-os támogatási
összegét 500.000,- Ft-ra emeljék meg. Jelzi, hogy így a teljes összeget 3.600.000,Ft-tal kellene megemelni. Kérdezi, hogy a javaslat elfogadható-e így.
(A Képviselő-testület „igen”választ ad)
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt,
I. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete, valamint a Pacsirta Klub
Egyesület által igényelt támogatási összeget 500.000,- Ft-ra megemeli.
II. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.600.000,- Ft-tal megemeli a
2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 369/2015. (VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek
támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete, valamint a Pacsirta Klub
Egyesület által igényelt támogatási összeget 500.000,- Ft-ra megemeli.
II. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.600.000,- Ft-tal megemeli a
2015. évi költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.”
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Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a következő – eredeti – javaslatok szerint minden
szervezet azt az összeget fogja kapni, amit kért. Javasolja, hogy a költségvetés
tartalék sorából 3.500.000,- Ft-tal emeljék meg a keretet. Jelzi, hogy a határozati
javaslatokat egyben fogja feltenni szavazásra, de a határozati javaslatokról külön
határozatok fognak születni.
Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.500.000,- Ft-tal megemeli a
2015. évi költségvetés költségvetési maradvány kerete terhére
II. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításáról intézkedni
szíveskedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapesti Városvédő Egyesületet 370.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: tudományos tevékenység, kutatás (az évre
tervezett munkák elvégzéséhez, ill. befejezéséhez szükséges költségek). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
4.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
40

I. 2015. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 120.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepségsztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
5.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 280.000,- Fttal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység
(Cserkeszőlő- mozgássérültek találkozója). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
6.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
7.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő nyári
tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget, Szigetszentmárton). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
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Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
8.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet
120.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (országjáró kirándulás - Szekszárd, Gemenci Nemzeti Park). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
9.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Jószomszédok Egyesületet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az
alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (5. Jubileumi Paradicsomi
Szomszédünnep). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
10.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet
800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (Szandaváralja - tánctábor). A támogatás forrása az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
11.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt
560.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2015. évi nyári nagytábora).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
12.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetet 250.000,Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(célzott támogatásként a Dél - pesti Terület XXIII. kerületi önkéntesek és véradók
számára- ünnepség szervezése és ajándékozás). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
13.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet az
alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás, gyógyfürdő
látogatása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
14.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Idősek Napja és
karácsony). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
15.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. 2014. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt
1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és
közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
16.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet
200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturált
állattartás népszerűsítése érdekében a képzési, oktatási felszerelések beszerzése.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
17.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet
500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (őszi rendezvénysorozat- Gödöllő, Péteri-major, évzáró rendezvény).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
18.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (Soroksár polgári
hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények
szervezése- Pécs, Máriagyüd, Siklós, Villány, Pécsvárad). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
19.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális
Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
20.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Karitász Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása (Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak, idősek
támogatása- élelmiszercsomagok, élelmiszer utalványok formájában). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
21. „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(gyermek- és ifjúsági tánctábor). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
22.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
45

I. 2015. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 3
napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
23.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Svábok Független Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (német
kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztése
zarándokutak szervezésével). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
24.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok
Egyesületét112.500,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
kulturális tevékenység (részvétel a NOE őszi fesztiválon - szállás, utazási- és
étkezés költségek).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
25.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Társaskört 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi
célra használhat fel: kulturális tevékenység (magyarországi történelmi értékek
megismerése kirándulás keretében). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 370/2015. (VII.07.) határozat a társadalmi szervezetek
támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. 2015. évi költségvetésében az alapítványok és társadalmi szervezetek
támogatására biztosított 7.000.000,- Ft-os keretet 3.500.000,- Ft-tal megemeli a
2015. évi költségvetés költségvetési maradvány kerete terhére
II. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításáról intézkedni
szíveskedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 371/2015. (VII.07.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi
számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 372/2015. (VII.07.) határozata a Budapesti Városvédő Egyesület
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapesti Városvédő Egyesületet 370.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: tudományos tevékenység, kutatás (az évre
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tervezett munkák elvégzéséhez, ill. befejezéséhez szükséges költségek). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 373/2015. (VII.07.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2015.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 120.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepségsztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek
jutalmazása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 374/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári
Mozgássérültek Egyesülete 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 280.000,Ft-taltámogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység
(Cserkeszőlő- mozgássérültek találkozója). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 375/2015. (VII.07.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők
Egyesülete 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. 2015. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 376/2015. (VII.07.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,-Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő
nyári tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget,
Szigetszentmárton). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 377/2015. (VII.07.) határozata a Független Nők Egyesülete a
XXIII. kerületért Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet
120.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (országjáró kirándulás - Szekszárd, Gemenci Nemzeti Park). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 378/2015. (VII.07.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2015.
évi támogatásáról
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Jószomszédok Egyesületet 250.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (5. Jubileumi
Paradicsomi Szomszédünnep). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 379/2015. (VII.07.) határozata a „Kisdunamente” Magyar
Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár
Egyesületet 800.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (Szandaváralja - tánctábor). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 380/2015. (VII.07.) határozata A Soroksári Nagyboldogasszony
Plébániáért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt
560.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2015. évi nyári
nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 381/2015. (VII.07.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezete 2015. évi támogatásáról
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetet
250.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (célzott támogatásként a Dél - pesti Terület XXIII. kerületi
önkéntesek és véradók számára- ünnepség szervezése és ajándékozás). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 382/2015. (VII.07.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2015.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás,
gyógyfürdő látogatása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 383/2015. (VII.07.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas
Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 500.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Idősek Napja
és karácsony). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 384/2015. (VII.07.) határozata a Soroksár Közrendjéért és
Közbiztonságáért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2014. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt
1.000.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és
közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 385/2015. (VII.07.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola
és Sportegyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet
200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturált
állattartás népszerűsítése érdekében a képzési, oktatási felszerelések
beszerzése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 386/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Botanikus Kert
Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet
500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (őszi rendezvénysorozat- Gödöllő, Péteri-major, évzáró
rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 387/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (Soroksár polgári
hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött
rendezvények szervezése- Pécs, Máriagyüd, Siklós, Villány, Pécsvárad). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 388/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Hermann Antal
Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális
Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 389/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Karitász Alapítvány
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Karitász Alapítványt 1.000.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása (Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak, idősek
támogatása- élelmiszercsomagok, élelmiszer utalványok formájában). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 390/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi
Tánc Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesületet 200.000,- Fttal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(gyermek- és ifjúsági tánctábor). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 391/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 300.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása,
3 napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 392/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Svábok Független
Egyesület 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Svábok Független Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (német
kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztése
54

zarándokutak szervezésével). A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 393/2015. (VII.07.) határozata a Bizalom Erzsébeti- Soroksári
Nagycsaládosok Egyesületének 2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét
112.500,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: kulturális
tevékenység (részvétel a NOE őszi fesztiválon - szállás, utazási- és étkezés
költségek).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 394/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Társaskör 2015. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Soroksári Társaskört 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az
alábbi célra használhat fel: kulturális tevékenység (magyarországi történelmi
értékek megismerése kirándulás keretében). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Képviselő-testületnek helyszíni ellenőrzés céljából
két szervezetet kell kijelölnie. Javaslatokat kér.
Javasolja a civil szervezetek közül a Rozmaring Nyugdíjas Klubot. Javaslatokat
vár még egy szervezetre. Kérdezi a kolléganőjétől, hogy tavalyi évben melyik
szervezet volt. „A Zwick Úrnak az SSFE volt és a… Ki volt a másik?”
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Juhász Mária: „A Hermann Antal.”
Geiger Ferenc: „A Hermann Antal Harmónika Zenekar volt. Tehát az egyik
lenne a Rozmaring Nyugdíjas Klub. A másik? Van jelölt? Én mondjak valakit?
Jegyző Asszony jelzett, hogy a Budapesti Városvédő Egyesület Soroksári
Grassalkovich köre azt tudjuk, hogy nem önálló szervezet. Csak a Budapesti
Városvédő Egyesületen keresztül tud. Tehát mi a szerződést a Városvédő
Egyesülettel kötjük meg, és ők lerendezik, hogy ezt a pénzt ide Soroksárra
származtatják majd át, természetesen. Tehát erről mindenki tudjon, hogy ne
legyen ebből gond, meg probléma. Tehát a Grassalkovich körnek nem tudunk
adni, mert nincs benne. A Budapesti Városvédő Egyesület kapja meg, úgy, hogy
a Grassalkovich kör használja majd fel.”
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy a határozati javaslatban már a Budapesti Városvédő
Egyesület van feltüntetve.
Geiger Ferenc: Javaslat hiányában javasolja, hogy a másik, ellenőrzésre kijelölt
szervezet egy új támogatott, a Jószomszédok Egyesület legyen.
Fuchs Gyula: „Kisdunamente…”
Geiger Ferenc: „A Kisdunamente volt már. Volt. Igen.”
Weinmann Antal: „A Jószomszédok.”
Geiger Ferenc:További javaslat hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.
(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül
az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület és a Jószomszédok Egyesület.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 395/2015. (VII.07.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre
történő kijelöléséről a 2015. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.
(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül
az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület és a Jószomszédok Egyesület.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
(10.46 óra: Bajuszné Veigli Katalin Lujza elhagyja a tanácstermet.)
9. napirendi pont:

Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői
pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Gazdasági Főmunkatárs Asszonytól, hogy van-e
szóbeli kiegészítése.
Schuszterné Busi Mária: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság támogatta a határozati
javaslatot.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy a pályázó megjelent-e az ülésen.
Szántóné Szabó Erzsébet: „Igen.”
Geiger Ferenc:Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé 2015. augusztus 1-jétől 2020.
július 31-ig terjedő határozott időre megbízza Szántóné Szabó Erzsébetet.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletmény 331.499 Ft,
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intézményvezetői pótlék 66.300 Ft, kereset-kiegészítés 28.696 Ft, kerekítés 5 Ft,
mindösszesen 426.500 Ft.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok
elkészítéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 396/2015.(VII. 07.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjévé 2015. augusztus 1-jétől 2020.
július 31-ig terjedő határozott időre megbízza Szántóné Szabó Erzsébetet.
Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletmény 331.499 Ft,
intézményvezetői pótlék 66.300 Ft, kereset-kiegészítés 28.696 Ft, kerekítés 5 Ft,
mindösszesen 426.500 Ft.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázót értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, és gondoskodjon a szükséges munkaügyi dokumentumok
elkészítéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc:Gratulál az Intézményvezetőnek. Jelzi, hogy a kollégái el fogják
készíteni a szerződést, amit a héten alá fog írni. Ezt a napirendi pontot lezárja.
(10.48 óra: Bajuszné Veigli Katalin Lujza visszatér a tanácsterembe.)

10. napirendi pont:

Javaslat
a
XX.
Kerületi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
laktanya
felújításának
támogatására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc:Nincs szóbeli kiegészítése.Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja a kért összeg kifizetését, meg a
támogatást.
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Geiger Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy Pesterzsébet polgármesterével
tárgyalt ebben az ügyben, akik 2.000.000,- Ft + ÁFA értékben a konyha felújítását
támogatják. „És mi is szeretnénk... Tehát, lehet, hogy ezt az 1.000.000,- Ft-ot meg
kéne emelnünk 2.000.000,- Ft-ra. De Tűzoltóparancsnok úr biztos el fogja
mondani, hogy mi az, amit szeretne.”
Szabó Gyula: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a tűzoltó kollégái, és
kimondottan a vonulós kollegái érdekeit képviseli, azokat a bajtársakat, akik
ebben a melegben is a tűzhöz vonulnak, illetve a bajba jutott embereken segítenek.
Nem a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság törzsállományának, hanem
kimondottan az utcán dolgozó kollégák elhelyezésére kér támogatást. Épp a mai
napon adta oda az irodájában lévő hűtőszekrényét „a fiúknak”, mert az elromlott.
Evvel is pótolva, azt, hogyha kimennek egy gaztűzhöz, akkor hűtött vizet tudjanak
inni, ne a felforrósodott fecskendőben lévőt. A támogatást azért kérnék, mert a
híradós helyiségre - ami egy híradós pultból, asztalból áll – 2.500.000,- Ft-os
árajánlatot kaptak attól a cégtől, aki harminc évvel ezelőtt készítette ugyanezt az
asztalt. Úgy gondolja, hogy a 2.000.000,- Ft-ból még a híradós pult se jön ki. Ezért
azonban nem ezt a céget fogják majd megkeresni, hanem egy másikat, aki a
korkövetelménynek megfelelő korszerű híradós pultot, illetve a többi járólapozást
is meg tudja nekik csinálni. A harmincéves linóleumot is fel kellene szedni, és
egy korszerű járólapot kellene letenniük. Ezt is meg tudnák csinálni, akár
önerőből is, mivel a tűzoltó kollégái, akik ott dolgoznak, általában rendelkeznek
olyan szakmával, ami az építőiparban hasznos. A burkolást, illetve a festést is meg
tudnák csinálni, ha ezeknek az anyagköltségére az Önkormányzattól kapnának
segítséget.
Fuchs Gyula: „Volna egy kérdésem Parancsnok Úr. Hogy mégis ennél az
összegnél egy kicsit többre lett volna szükség, és ezt tudták, vagy gondolom Ön
is tudta. Miért nem kértek egy kicsit bátrabban? Mert ez megint olyan dolog most,
hogy többet adunk, mint, amit kér az igénylő.”
Geiger Ferenc: „Tisztelt Képviselő Úr. Ők nem 1.000.000,- Ft-ot kértek, többet
kértek. De én elmondtam, hogy…”
Fuchs Gyula: „És ki vette le?”
Geiger Ferenc: „Én elmondtam azt, hogy adtunk egyrészt már a Tűzoltó napon
jutalmat, szeretnénk karácsony előtt is egy kis pulykapénzt adni a tűzoltóknak,
mert sajnos a felettes szervtől nem tudnak kapni. És azt mondtam, azt beszéltük
meg, hogy 1.000.000,- Ft. Megnézzük, hogy 2.000.000,- Ft bele fér-e. És akkor a
2.000.000,- Ft-ot biztosítjuk számukra, hasonlóan, mint, ahogy Pesterzsébet is
megteszi ezt. Többet kértek ennél. És azt is elmondanám, hogy, ha húszmilliót
adnánk, az is kevés lenne, mert az is kevés lenne. Ismerve a mostani állapotokat.”
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Tüskés Józsefné: Javasolja a 2.000.000,- + ÁFA támogatási összeget.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot
2.000.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió forint + Áfa összeggel támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: laktanya felújítási munkálatok. A támogatás forrása
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány” sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 397/2015. (VII.07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának 2015. évi
támogatására
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot
2.000.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió forint + Áfa összeggel támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: laktanya felújítási munkálatok. A támogatás
forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési maradvány”
sora.
II. felhatalmazza a Polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

11. napirendi pont:

Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club
Kft.-vel történő megkötésére
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
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Geiger Ferenc:Nincs szóbeli kiegészítése.
Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság javasolja a szerződés megkötését.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. mellékletét képező
szponzorálási szerződést egyszeri 6.000.000,- Ft + ÁFA összegű szponzori díj
kikötésével. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club
Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően
is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon
eltérnek. A Képviselő-testület a szponzori díj összegét a 2015. évi költségvetés
„Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora terhére biztosítja.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 398/2015. (VII.07.) határozata szponzorálási szerződés Soroksár
Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 1. mellékletét képező
szponzorálási szerződést egyszeri 6.000.000,- Ft + ÁFA összegű szponzori díj
kikötésével. A Képviselő-testület a Polgármestert felkéri a Soroksár Sport Club
Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően
is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon
eltérnek. A Képviselő-testület a szponzori díj összegét a 2015. évi költségvetés
„Céltartalék - Költségvetési maradvány” sora terhére biztosítja.
Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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12. napirendi pont:

Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár
Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Lentiné Györky Erika: Elmondja, hogy az előterjesztéshez kiegészítés került
kiosztásra. Az előterjesztéshez a bizottságok megtárgyalása után az ügyvéd úrtól
egy plusz kiegészítés érkezett, amit a Kléb Márton Közalapítvány alapító
okiratába szükséges beemelni. Kéri a Képviselő-testület, hogy a kiosztott
határozati javaslatot, illetve az egységes alapító okiratot fogadja el.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság támogatta a módosítást.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság
támogatta.
Mikó Imre: Jelzi, hogy nem találta az Aljegyző Asszony által említett anyagot.
Nem tudja, hogy kapcsolatban van-e azzal, amit az Aljegyző Asszony elmondott.
Az Oktatási Bizottság ülésén azt a kérdést tette fel, hogy a Klébl Márton
Közalapítvány üléseire a nyilvánosságot, hogyan lehetne biztosítani. Kérdezi,
hogy történt-e ezzel kapcsolatban valami eszmecsere, illetve döntés, vagy pedig
marad úgy, ahogy volt.
dr. Laza Margit: Tájékoztatásul elmondja, hogy erről a Kuratóriumnak kell
döntést hoznia. Amennyiben erre igény merül fel, a Hivatal a meghívókat a
honlapon közzé fogja tenni, illetve a felületet biztosítani fogja. Azonban ezt se ő
maga, se a testület nem rendelheti el, ezt magának az alapítványnak kell.
Geiger Ferenc: „Tehát minden gond nélkül… Persze.”
Mikó Imre: „Majd a Kuratóriumi ülésen…”
Geiger Ferenc: „Kuratóriumi ülésen lépni kell ebben. Az újságban, honlapon,
tévében meg tudjuk tenni ezt, hogy nyilvánosságot kapjon, és a honlapunkon is.”
Preklerné Marton Ilona: Bejelenti érintettségét.
Mikó Imre: Bejelenti érintettségét.
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Geiger Ferenc: Jelzi, hogy ennél a napirendi pontnál szavazni kell a kizárásról.
Jelzi, hogy aki, „igen”-nel szavaz, a kizárásra szavaz, aki „nem”-mel vagy
tartózkodik az nem zárja ki a képviselőket a szavazásból.
Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c.
napirendi pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó
Imre képviselőt.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c.
napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt –
Preklerné Marton Ilona képviselőt.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 0 igen szavazattal, 8
ellenszavazattal,2 tartózkodással nem zárta ki a képviselőket.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 399/2015. (VII. 07.) határozata Mikó Imre szavazásból való
kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c.
napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt –
Mikó Imre képviselőt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 400/2015. (VII. 07.) határozata Preklerné Marton Ilona
szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására” c.
napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt –
Preklerné Marton Ilona képviselőt.
Geiger Ferenc:További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
63

I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. f) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy
az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez (2011. évi CLXXV. törvény 34. §
(1) bekezdés b) pontja). Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk.
3:379.§ (2)).”
2. Az Alapító Okirat 8.1 a) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A
meghívók, valamint az ülést előkészítő anyagok postai úton ajánlott vagy
tértivevényes levél formájú, illetve visszaigazolható e-mailben való
megküldéséről a kuratórium elnöke gondoskodik az ülés időpontja előtt egy
héttel. A kuratórium bármelyik tagja javasolhatja az általa megjelölt kérdés
tárgyalását, ha az ülés előtt legalább három (3) nappal indítványát
eljuttatja a tagokhoz és az elnökhöz. A meghívóban szereplő, illetve nem
ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha a jelenlévők
több mint fele az ellen nem tiltakozik.A Kuratórium ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A kuratórium ülését az elnök, illetve az általa kijelölt tag vezeti le. A
levezető elnök megvizsgálja az összehívás szabályszerűségét, megállapítja
a kuratórium határozatképességét, vagy annak hiányát. Ha a kuratórium
nem határozatképes vagy az összehívás nem volt szabályszerű, az elnök
újabb időpontot tűz ki.”
3. Az Alapító Okirat 8.2 b) pontja az alábbira módosul:
„Határozatképtelenség esetén újabb időpontra meg kell ismételni az
összehívást. A megjelent tagok számától függetlenül ez az ülés már
határozatképesnek minősül, melyről a tagokat az eredeti meghívóban
tájékoztatni kell. Határozatai, döntései minden kuratóriumi tagra
kötelezőek.”
4. Az Alapító Okirat 8.2 d) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Kuratóriumi döntések közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatali
módja
A Kuratórium által hozott határozatokat postai úton ajánlott vagy
tértivevényes levél formájában, illetve visszaigazolható e-mailben kell
közölni az érintettekkel. Továbbá az Alapítvány a Kuratóriumi döntéseket a
Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módjának,
beszámolói közlése nyilvánosságának biztosítása
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Az alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját és a
beszámolóit a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.”
5. Az Alapító Okirat 9. a-b) pontjában szereplő „közhasznúsági jelentés”
kifejezés minden előfordulásában „közhasznúsági melléklet” kifejezésre
változik.
6. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:
„A közalapítványt Ágoston Zsolt, (születési név: Ágoston Zsolt, születési
hely, idő: Budapest XIX. 1964.11.18., anyja neve.: Keresztényi Mária)
1239 Budapest, Grassalkovich út 279. 2. ajtó szám alatti lakos, a
kuratórium elnöke önállóan képviseli, aki az alapítvány munkavállalóival
szemben a munkáltatói jogokat is gyakorolja.”
II. jóváhagyja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –,
továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról,
hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 401/2015. (VII. 07.) határozataa Klébl Márton Közalapítvány
Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért
Alapító
Okiratának
módosításáról,
és
egységes
szerkezetének
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és
Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 3. f) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy
az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez (2011. évi CLXXV. törvény 34. §
(1) bekezdés b) pontja). Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk.
3:379.§ (2)).”
2. Az Alapító Okirat 8.1 a) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A
meghívók, valamint az ülést előkészítő anyagok postai úton ajánlott vagy
tértivevényes levél formájú, illetve visszaigazolható e-mailben való
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megküldéséről a kuratórium elnöke gondoskodik az ülés időpontja előtt egy
héttel. A kuratórium bármelyik tagja javasolhatja az általa megjelölt kérdés
tárgyalását, ha az ülés előtt legalább három (3) nappal indítványát
eljuttatja a tagokhoz és az elnökhöz. A meghívóban szereplő, illetve nem
ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha a jelenlévők
több mint fele az ellen nem tiltakozik.A Kuratórium ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A kuratórium ülését az elnök, illetve az általa kijelölt tag vezeti le. A
levezető elnök megvizsgálja az összehívás szabályszerűségét, megállapítja
a kuratórium határozatképességét, vagy annak hiányát. Ha a kuratórium
nem határozatképes vagy az összehívás nem volt szabályszerű, az elnök
újabb időpontot tűz ki.”
3. Az Alapító Okirat 8.2 b) pontja az alábbira módosul:
„Határozatképtelenség esetén újabb időpontra meg kell ismételni az
összehívást. A megjelent tagok számától függetlenül ez az ülés már
határozatképesnek minősül, melyről a tagokat az eredeti meghívóban
tájékoztatni kell. Határozatai, döntései minden kuratóriumi tagra
kötelezőek.”
4. Az Alapító Okirat 8.2 d) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Kuratóriumi döntések közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatali
módja
A Kuratórium által hozott határozatokat postai úton ajánlott vagy
tértivevényes levél formájában, illetve visszaigazolható e-mailben kell
közölni az érintettekkel. Továbbá az Alapítvány a Kuratóriumi döntéseket a
Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módjának,
beszámolói közlése nyilvánosságának biztosítása
Az alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját és a
beszámolóit a Soroksári Hírlapban és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra.”
5. Az Alapító Okirat 9. a-b) pontjában szereplő „közhasznúsági jelentés”
kifejezés minden előfordulásában „közhasznúsági melléklet” kifejezésre
változik.
6. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:
„A közalapítványt Ágoston Zsolt, (születési név: Ágoston Zsolt, születési
hely, idő: Budapest XIX. 1964.11.18., anyja neve.: Keresztényi Mária)
1239 Budapest, Grassalkovich út 279. 2. ajtó szám alatti lakos, a
kuratórium elnöke önállóan képviseli, aki az alapítvány munkavállalóival
szemben a munkáltatói jogokat is gyakorolja.”
II. jóváhagyja a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi –,
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továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja és gondoskodjon arról,
hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

13. napirendi pont:

Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Lentiné Györky Erika: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., II. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy hozzászóláskor a
szavazatszámláló gép „gombját” mindig nyomják meg, mivel ez szükséges a
hangfelvétel miatt.
Lentiné Györky Erika: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság támogatja az alapító okirat módosítását.
Orbán Gyöngyi: Javasolja az alapító okirat I. pont 9. bekezdésében lévő
szövegrész „Az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább
egy alkalommal vízcsőfektetési, vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz
elvezetési tervet készít.” törlését, mivel a csatorna az RSD projektben
megvalósult, illetve, a csatornázatlanulmaradt tervek elkészítését sem tudja egy
alapítvány elkészíttetni. „A vízcsőépítés az még benne maradhatna, de a
csatornaépítést szerintem nem kéne benne hagyni.”
Geiger Ferenc: „Hát. Megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy ennek a projekt
keretében nem az összes utcánk… Ugye?”
Orbán Gyöngyi: „Ezt tudom. De a Főváros építhet csak csatornát.”
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Geiger Ferenc: „Igen. De nagyon sok esetben a Főváros azt kérte eddig is – ugye
– hogy mi csináljuk meg, mi terveztessük meg. Tehát viszont így akkor lenne
lehetőség rá, hogy mi megterveztetjük a csapadékcsatornát is.”
Orbán Gyöngyi: „Az világos.”
Geiger Ferenc: „Hát egy csomó helyen kell csapadékcsatornát is, vízelvezetést
is. És azokban az utcákban, ahol csatorna nincs még, ott meg nekünk kell
megterveztetni. Tehát el kell kezdenünk terveztetni. Úgy, hogy én azért azt
mondom, hogy inkább maradjon benne. Jó?”
Orbán Gyöngyi: „Jó.”
Geiger Ferenc: Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy a napirendi pont
keretében érintett-e valaki.
(A Képviselő-testület „nincs”választ ad)
Geiger Ferenc:További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat III/2. 3. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi
szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal;
 a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;
 évente legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot
végez;
 a Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;
 az RSD ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket
készít;
 az RSD ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez
közeli vízpart kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;
 a mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése
érdekében intézkedési terveket készít;
 lakossági hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;
 az RSD ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;
 az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy
alkalommal vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz
elvezetési tervet készít;
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 az RSD melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;
 a vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot az RSD környezeti állapotáról,
 Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a
meglévő helyi építészeti értékek védelme, környezetvédelme,
műemlékvédelme, valamint természetvédelme.
 a Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának
támogatása;
 Soroksár közösségi életének támogatása és a környezettudatos
gondolkodás módjának kialakítása;
 környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása
 a Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.”
II. jóváhagyja a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat
1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt
aláírja és gondoskodjon arról, hogy a szükséges mellékletekkel felszerelten a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 402/2015. (VII.07.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, és
egységes szerkezetének jóváhagyásáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2. Az Alapító Okirat III/2. 3. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó más társadalmi
szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal;
 a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki;
 évente legalább három alkalommal az RSD-n vízminőség vizsgálatot
végez;
 a Nagy-Duna RSD-re gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokat készít;
 az RSD ökorégió vízi élőhelyeinek megőrzését célzó tanulmányterveket
készít;
 az RSD ökorégió növényzetének célirányos fejlesztését, a természethez
közeli vízpart kialakítását elősegítő tanulmányokat készít;
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 a mezőgazdasági eredetű vízszennyeződéseket feltárja, csökkentése
érdekében intézkedési terveket készít;
 lakossági hulladékszedési akciót szervez évente legalább két alkalommal;
 az RSD ökorégióban megfelelő hulladékkezelő rendszert dolgoz ki;
 az RSD épített környezetének fejlesztése érdekében évente legalább egy
alkalommal vízcsőfektetési vagy csatornaépítési, vagy csapadékvíz
elvezetési tervet készít;
 az RSD melletti területen évente legalább 2 alkalommal kaszáltat;
 a vizsgálatok elemzését, értékelését követően legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot az RSD környezeti állapotáról,
 Soroksár infrastruktúrájának és épített környezetének fejlesztése, a
meglévő helyi építészeti értékek védelme, környezetvédelme,
műemlékvédelme, valamint természetvédelme.
 a Soroksári Duna-part fejlesztésének, közösségi területté alakításának
támogatása;
 Soroksár közösségi életének támogatása és a környezettudatos
gondolkodás módjának kialakítása;
 környezetvédelmi táborok, vetélkedők szervezése, támogatása
 a Duna-stratégia kidolgozásában való részvétel.”
II. jóváhagyja a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – mely jelen határozat
1. számú mellékletét képezi –, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt
aláírja és gondoskodjon arról, hogy a szükséges mellékletekkel felszerelten a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

14. napirendi pont:

Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának
megválasztására és alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Lentiné Györky Erika: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
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Lentiné Györky Erika: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság nem kívánt állást foglalni, a testületre bízta a döntést.
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a bizottság ugyanezt a döntést hozta.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Felügyelő Bizottság személyére Kiss Jenő Németh
Pétert javasolja.
Geiger Ferenc:Kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön
szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben”választ ad)
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatokat,
mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Keresztény Miklós (anyja neve: Hoffmann Viola, szül: Budapest,1946.02.08.,
lakcím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279.) lemondását a Galéria ‘13 Soroksár
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag tisztségéről 2015.
július 10-i hatállyal tudomásul veszi.
II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. július
10. napjától 2016. december 31-ig tartó határozott időre
Németh Péter(anyja neve: Gyuricza Anna Mária)
1203 Budapest, János u. 51-53.
szám alatti lakost választja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát
azalábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3tagból áll. A tagokat az Alapító választja,
megbízatásuk megválasztásuk napjától 2016. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam
lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
2. az Alapító Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: megválasztásuk napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (an.:Beneva Mária )
1239 Budapest, Vecsés u. 24. szám alatti
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Benke Gábor Lászlóné (an.: Császár Rózsa)
1238 Budapest, Ludány u. 9. szám alatti
Németh Péter (an.: Gyuricza Anna Mária)
1203 Budapest, János u. 51-53. szám alatti
lakosok.„
II.jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes
szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 403/2015. (VII. 07.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.felügyelő bizottsági tagjának
megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Keresztény Miklós (anyja neve: Hoffmann Viola, szül: Budapest,1946.02.08.,
lakcím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279.) lemondását a Galéria ‘13 Soroksár
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag tisztségéről 2015.
július 10-i hatállyal tudomásul veszi.
II. Az alapító okiratban megjelölt felügyelő bizottsági tag tisztségére 2015. július
10. napjától 2016. december 31-ig tartó határozott időre
Németh Péter(anyja neve: Gyuricza Anna Mária)
1203 Budapest, János u. 51-53.
szám alatti lakost választja.
III. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 404/2015.(VII.07.) határozata a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, és egységes
szerkezetének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát
azalábbiak szerint módosítja:
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1. az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. A Felügyelő Bizottság 3tagból áll. A tagokat az Alapító választja,
megbízatásuk megválasztásuk napjától 2016. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam
lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.”
2. az Alapító Okirat 9.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.7. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: megválasztásuk napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő határozott időre:
Varga Szimeon (an.:Beneva Mária )
1239 Budapest, Vecsés u. 24. szám alatti
Benke Gábor Lászlóné (an.: Császár Rózsa)
1238 Budapest, Ludány u. 9. szám alatti
Németh Péter (an.: Gyuricza Anna Mária)
1203 Budapest, János u. 51-53. szám alatti
lakosok.„
II.jelen határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja a Galéria ‘13 Soroksár
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes
szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodjon arról, hogy a
Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. Zárt ülést rendel el.
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen
való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.

ZÁRT ÜLÉS
NYÍLT ÜLÉS
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői visszajönnek a terembe.

16. napirendi pont:

Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő: Fuchs Gyula képviselő

Geiger Ferenc: Kérdezi a Képviselő Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
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Fuchs Gyula: „A tisztelt Képviselő-testület találkozott az általam rendkívül
precízen, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően beadott önálló képviselői
indítványommal, amiben arról olvashat, hogy miszerint az IVE Egyesületének a
választási programjában is szerepelt a német és angol nyelv, valamint az
informatikai ismeretek újbóli ingyenes beindítása az Önkormányzat részéről.
Tehát ezért vettem a bátorságot és egy ilyen indítvánnyal fordulok a tisztelt
testület felé, hogy ezen elgondolásomat legyenek szívesek támogatni. Én úgy
veszem észre, hogy a lakosság körében igen népszerű volt, és szerintem most is
az lesz ez a nyelvoktatás, és a számítógépes ismeretek ingyenes oktatása. És ehhez
kérem szépen a testület hozzájárulását.”
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
dr. Laza Margit: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 5.000.000,- Ft-tal kerüljön kiegészítésre
a költségvetési maradvány sor terhére.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság ugyanezt a határozatot hozta.
Geiger Ferenc: „Hozzászólásba én annyit szeretnék elmondani, hogy a civil
szervezetek választási programjában is szerepelt – Képviselő Úr – mint, ahogy ezt
Facebookon ezt meg is osztottuk egymással. Igaz, hogy nagy vita keletkezett
Önnek mással, de valóban így van. Az én saját polgármesteri programomban is
szerepelt ez, és támogatni tudom teljes mellszélességgel az Ön javaslatát. Valóban
így van. Ez több, mint tíz éve indult, annak idején az én felvetésemre. Nagyon jól
indult. A végén egy picit ellaposodott már. De éves szinten, a csúcson több mint
10.000.000,- Ft-ot költöttünk erre, a végén 4,4 millió forintot volt már csak, mert
egy picit lejjebb ment az igény. De én úgy gondolom, hogy lehet, hogyha ezt újra
elindítjuk most, akkor ez megint nagy népszerűségnek fog örvendeni. Úgyhogy
támogatjuk ezt a fajta elképzelést.”
Mizák Zoltán: „Igen, az ötlet az nagyon jó, és én is támogatom. De, mivel, hogy
tapasztalatból beszélek, mert én is része voltam egy nyelvoktatásnak. Az elején
nagy a lendület, rengetegen jelentkeznek, és ugye a bizonytalanok is bemennek
az órákra és elveszik a helyet az olyanoktól, akik esetleg komolyabban is
gondolnák ezt, akár a nyelvoktatást, vagy bármilyen oktatást. És az a tapasztalat,
hogy ugye korlátozott a létszám, és ezáltal rengeteg ember kiszorul. Tehát én
éppen angolra jártam, ott két csoportot indítottak, mert rengetegen voltak. És még
mindig jelentkeztek volna be emberek, de már nem fértek be. Viszont a tanfolyam
végére meg már a fele volt csak meg a létszámnak. Tehát egy kicsit komolyabbá
kéne tenni szerintem ezt a dolgot. Támogatom, hogy ingyenes legyen ez az
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oktatás, de valahol azt mondom, hogy kötelezzék el magukat a jelentkezők is,
hogy igenis megcsinálják, végigjárják. Tehát legyen egy óraszám, amit el kell
érniük, ahhoz, hogy ingyenes is maradhasson. Tehát valami rendszert ki kéne
ennek találni, mert rengeteg ember, még az is, aki még: „most úgy keltem föl,
akkor holnap elmegyek angolra, de holnap után már be is fejeztem”. És mondom,
komoly emberek kimaradhatnak, akik komolyan gondolnák, hogy részt vennének
ezen az ingyenes oktatáson. Tehát javaslom, hogy valamit dolgozzon ki a Hivatal
erre.”
Geiger Ferenc: Javasolni fogja a határozati javaslat III. pontját kiegészíteni azzal,
hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon olyan
szabályzat kidolgozásáról, mely alapján biztosítani lehet, hogy a megkezdett
tanfolyamot a jelentkezők be is fejezzék. „Amennyiben nem, úgy valamilyen
szankciót – visszafizetési, vagy valamilyen fizetési kötelezettséget – kell, hogy
vállaljanak. Valamilyen, ilyen kiegészítést bele fogunk tenni.”
Kérdezi a Képviselő Úrtól, hogy a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel
elfogadhatónak tartja-e.
Fuchs Gyula:„Gondolom igen. Mi lesz ennek a vége?”
Geiger Ferenc: „Ki kell dolgoznunk.” Meg fogják vizsgálni jogi szempontból is,
hogy lehet-e olyan kötelezettséget vállaltatni a jelentkezőkkel, hogy ők fizessenek
majd. Elmondja, hogy a határozati javaslat II. pontja az „5.000.000,- Ft
költségvetési maradvány sora terhére” szövegrésszel kerülne kiegészítésre, illetve
a III. pontja „A Polgármester készítessen szabályzatot annak érdekében, hogy a
lakosság által elkezdett nyelvtanfolyamot be is fejezzék. Amennyiben egy
bizonyos óraszámot követően ez nem történik meg, valamilyen anyagi
visszafizetési kötelezettsége keletkezzen ennek.” szövegrésszel egészülne ki.
„Ez a határozatban legyen benne. Megnézzük majd, hogy ezt hogy tudjuk
megoldani. Nem biztos, hogy meg tudjuk oldani. Valamilyen szankciója biztos,
hogy lesz. Lehet, hogy az lesz a szankció, hogy a következő bármilyen ilyen
jellegű ingyenes dologból kizárjuk. Vagy meglátjuk majd, hogy mit tudunk
kitalálni.”
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és
közszolgálati dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi képzés, továbbá
az ingyenes informatikai képzés beindítását kezdő és haladó szintű csoportok
indításával.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeit 5.000.000,- Ft összegben
biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési
maradvány” sora terhére.
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III. felkéri a polgármestert, hogy
a) gondoskodjon a képzés lehetőségének széleskörű meghirdetéséről, a
képzések megszervezéséről, továbbá a csoportok - legkorábban - 2015.
október 1. napjával történő beindítása érdekében szükséges intézkedések
megtételéről,
b) gondoskodjon olyan szabályzat kidolgozásáról, mely alapján biztosítani
lehet, hogy a megkezdett tanfolyamot a résztvevők be is fejezzék. A
szabályzat tartalmazza, hogy amennyiben meghatározott óraszámot
követően ez nem történik meg, a tanfolyamról kimaradók milyen
szankcióval (pl. anyagi, visszafizetési kötelezettség, további ingyenes
képzési lehetőségből való kizárás stb.) sújthatók.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 414/2015. (VII.07.) Ök. határozata az ingyenes informatikai és
nyelvi képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és
közszolgálati dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi képzés, továbbá
az ingyenes informatikai képzés beindítását kezdő és haladó szintű csoportok
indításával.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeit 5.000.000,- Ft összegben
biztosítja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Költségvetési
maradvány” sora terhére.
III. felkéri a polgármestert, hogy
a) gondoskodjon a képzés lehetőségének széleskörű meghirdetéséről, a
képzések megszervezéséről, továbbá a csoportok - legkorábban - 2015.
október 1. napjával történő beindítása érdekében szükséges intézkedések
megtételéről,
b) gondoskodjon olyan szabályzat kidolgozásáról, mely alapján biztosítani
lehet, hogy a megkezdett tanfolyamot a résztvevők be is fejezzék. A
szabályzat tartalmazza, hogy amennyiben meghatározott óraszámot
követően ez nem történik meg, a tanfolyamról kimaradók milyen
szankcióval (pl. anyagi, visszafizetési kötelezettség, további ingyenes
képzési lehetőségből való kizárás stb.) sújthatók.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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17. napirendi pont:

Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható
karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt
pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc:Nincs szóbeli kiegészítése.
Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat I., II., III., IV.,
V. pontjának elfogadását, illetve a IV. pontban „az évenkénti elszámolást”.
Geiger Ferenc: „Tehát az a) pontot, évenkénti visszatérítéssel.”
Fuchs Gyula:„Úgy van.”
Preklerné Marton Ilona: Kérdezi, hogy lehetne-e olyan módosítást végrehajtani,
hogy ne csak a Hősök-tere díszkivilágításának bővítéséről döntsenek, hanem az
Újtelep valamelyik részének bővítéséről is.
Geiger Ferenc: „Semmi akadálya. Meg tudjuk oldani. Ha pályázaton nem
nyerünk, akkor is meg tudjuk oldani, hogy bővíteni fogjuk Újtelepen majd a
dekorációkat. De beletehetjük természetesen, az I. pontba kiegészül Soroksár
Újtelep. Karácsonyi… Jó. Ez elfogadható. Ugye?”
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában a kiegészítéssel együtt,
szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs
termékek beszerzésére” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület
Hősök tere és Soroksár Újtelep karácsonyi díszvilágításának bővítésével.
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 2.510.118,- Ft önerőt, Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Polgármesteri Kabinet 455 kód Felhalmozási kiadások Kisértékű TE vásárlás
Díszkivilágítás bővítése sor terhére.
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
pályázata kedvező elbírálása esetén, szerződést köt a kedvezmény
nyújtójával (MK Hungaria Kft-vel).
- a benyújtott pályázatban meghatározott önerő bruttó összegével rendelkezik.
- az önerő megfizetését a sikeres pályázat kiértesítésétől és a díjbekérő
kiállításának dátumától számított 5 napon belül utalja. Az utalás határidőre történő
elmaradása a szerződéstől való elállást vonja maga után.
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- a díszvilágítási eszközöket a pályázati nyilatkozatban megjelölt helyszíneken
üzembe helyezi, legalább 3 évig üzemelteti.
- vállalja, hogy a pályázati dekorációs elemek felhasználását adott év december
31-ig fotókkal bizonyítja.
IV. a megtakarításhoz az MK elszámolása alapján évenkénti visszatérítéssel kíván
hozzájutni.
V. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok
előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 415/2015. (VII.07.) határozata az „Energiatakarékos karácsony!
- fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt
pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs
termékek beszerzésére” kiírt pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület
Hősök tere és Soroksár Újtelep karácsonyi díszvilágításának bővítésével.
II. biztosítja a pályázathoz szükséges bruttó 2.510.118,- Ft önerőt, Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2015. évi költségvetése
Polgármesteri Kabinet 455 kód Felhalmozási kiadások Kisértékű TE vásárlás
Díszkivilágítás bővítése sor terhére.
III. az alábbi nyilatkozatot teszi:
pályázata kedvező elbírálása esetén, szerződést köt a kedvezmény
nyújtójával (MK Hungaria Kft-vel).
- a benyújtott pályázatban meghatározott önerő bruttó összegével rendelkezik.
- az önerő megfizetését a sikeres pályázat kiértesítésétől és a díjbekérő
kiállításának dátumától számított 5 napon belül utalja. Az utalás határidőre történő
elmaradása a szerződéstől való elállást vonja maga után.
- a díszvilágítási eszközöket a pályázati nyilatkozatban megjelölt helyszíneken
üzembe helyezi, legalább 3 évig üzemelteti.
- vállalja, hogy a pályázati dekorációs elemek felhasználását adott év december
31-ig fotókkal bizonyítja.
IV. a megtakarításhoz az MK elszámolása alapján évenkénti visszatérítéssel kíván
hozzájutni.
V. felkéri Geiger Ferenc polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok
előkészítésére, valamint a pályázat benyújtására
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
18. napirendi pont:

Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása,
önkormányzati tulajdonú bel-és külterületek kaszálása
szolgáltatás
biztosításához
szükséges
előzetes
kötelezettségvállalásra
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc:Kiegészítésként elmondja, hogy a Hivatalnak a javaslata „öt év”
volt. Tudja, hogy a bizottsági üléseken elhangzott, hogy ez az öt év nagyon sok.
Ezért javasolja, hogy csökkentsék le három évre. Azonban a három évnél
rövidebb időpontot nem javasol, mert ez rendkívüli szakmai munkával, illetve
leterheltséggel jár. „A kolléganő el tudja mondani, hogy milyen… És, hogy
évenként ezt meg kelljen csinálni. Ez nagyon - nagyon sok. Ez eleve egy nyílt
uniós közbeszerzési eljárás, tehát ez egy uniós projekt lesz. Korábban tíz évre volt
ez kiírva, és tíz éves döntés alapján született ez meg.
Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a testület foglaljon állást.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy vajon más is tapasztalta-e, hogy a CD-n nem találta a
12. napirendi pontot. Nyomtatott formátumban megvolt, ott olvasta, de a CD-n
nem találta meg. „Se zártba, se nyitottba. Sehol. Hogy más se találta, vagy csak
én nem?”
Geiger Ferenc: Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy CD-n ezt a napirendi
pontot nézték-e.
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: „Igen.”
Geiger Ferenc:„És megvolt?”
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: „Igen.”
Geiger Ferenc: Kéri a Képviselő Úrtól, hogy a CD-t mutassa meg a
kolléganőnek, mert lehet, hogy abból véletlenül kimaradt. „De ugyanazt
benyomják, és automatikusan a gép teszi rá. Megnézzük. Semmi probléma nincs.”
Fuchs Gyula: Ahogy a Polgármester Úr is említette a bizottsági ülésen
felvetődtek problémák az összegszerűséggel, illetve a pályáztatás hogyanjával
kapcsolatban. A probléma egyik felvetője ő maga volt. Itt találkozott most először
ezzel az összeggel, hogy százhuszonnégy és fél millió forintot fizet ki az
Önkormányzat évente a fasorok, parkok, stb. gondozására és fenntartására. „Mert
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ugye a költségvetésben ez több soron szok megjelenni, és akkor ember legyen a
talpán, aki összeszedi, hogy végül is ennek a társaságnak - aki parkfenntartással
foglalkozik - hogy mennyit fizetünk ki évente. Én itt megállapítottam, hogy… Ez
kérdés? Hol tartunk?”
Geiger Ferenc: „Képviselő Úr. Legyen már hozzászólás. Más kérdés úgy se volt.
Kérdezni is akar?”
Fuchs Gyula:„Végül is…”
Geiger Ferenc: „Mondja, és majd úgy csinálunk, mintha kérdezne.”
Fuchs Gyula: „Végül is, miért ennyi, az ennyi? Miért kell nekünk öt évre itt
elkötelezettséget vállalnunk? A tíz évről meg már nem is beszélve. Az, hogy óriási
szakmai hozzáértést kíván a dolog - ahogy a Polgármester Úr említette - egy picit
eltúlzottnak látom, tartom én. Ugyanis úgy tapasztalom, hogy a fákat nem
mezőgazdasági mérnökök nyírják jellemzően tavasszal, télen, hanem egészen más
végzettségű emberek. Tehát akkora nagy szakmaiságot ez az egész dolog nem
igényel. Egyszer kell megmutatni, és akkor úgy sikerül a fa nyírás, ahogy sikerül.
Egy tragédia az egész, ezzel együtt. De ezen túlhaladva, én azt jeleztem, mintha
fordítva ülnénk a lovon. Ugyanis, természetesen a költségvetés is nyilvános. Tehát
ez kimegy, hogy százhuszonnégy és fél millió forintot fizet ki a Soroksári
Önkormányzat 100.000 m2 gyep, és húszezer fa gondozására. Ezt fordítva kéne
csinálni. Bekérni a véleményeket, hogy… Illetve pályázzák meg, hogy ezt a
100.000 m2-t, és a húszezer fát mennyiért gondozzák egy évben. És akkor kiderül,
hogy nem százhuszonnégy és fél millió, hanem kilencven, nyolcvan, száz, stb. De
hát, akkor természetes, hogy megjelölik, hogy százhuszonnégy és fél millió van
erre a célra, akkor én százhuszonhárom millió forintért már nyertem is, - adott
esetben.”
Geiger Ferenc: „Tisztelt Képviselő Úr. Legelőször erre válaszolok. A jogszabály
alapján ezt nem lehet megtenni. A jogszabály azt mondja ki, hogy közbeszerzési
pályázatot csak akkor írhat ki az ember, hogyha a rendelkezésre álló forrás
megvan. Most a rendelkezésre álló forrás ebben az évben megvan, de a következő
évre, és az évekre kötelezettséget kell vállalni, másképp nem írhatunk ki
közbeszerzési pályázatot. Csak egy információ. Dunaharasztin száztizenvalahány
millió forint az éves parkfenntartási, kaszálási összeg azon a területen, ami jóval
kisebb, mint mi, - területileg Dunaharaszti. Ezt csak úgy információként
elmondtam. Képviselő Úr…”
Fuchs Gyula: „Igen.”
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Geiger Ferenc: „Hogy mondjam, hogy nehogy megsértődjön. A tíz évet Ön is
megszavazta, amikor még úgy… Csak mutatom. A tíz évet is megszavazta, úgy,
hogy erről ennyit. De én tudomásul veszem azt, hogy azt mondják, hogy ne legyen
öt év. Mi elmondtuk a szakmai érveinket, a kolléganő el tudja mondani, sőt ha a
Szénási Úr itt van, ő még jobban el tudná mondani a szakmai érveket. Én is
egyetértek azzal, hogy minél hosszabb időre kell ezt kiírni. Európai uniós
pályázat, meg fog jelenni az európai uniós lapokban is. Tehát bárki jöhet, bárki
pályázhat. És természetesen ez egy olyan szint, hogy ez még a bizottság elé is oda
megy. Ugye? Ha jól tudom. Tehát ennyi lett volna, amit el kell, hogy mondjak.
Tehát nem mi találtuk ki ezeket az összegeket. Tizenöt évvel ezelőtt több mint
50.000.000,- Ft-ot fizettünk ki éves szinten, tizenöt évvel ezelőtt a
parkfenntartásra és a kaszálásra, meg egyebekre.”
Fuchs Gyula: „Ez nem jelent végül is feltétlen elfogadható választ, hogy tizenöt
évvel ezelőtt ötven milliót fizettünk. Lehet, hogy akkor is marha sok volt ez a
pénz. Csak nem tudtunk róla, és rendelkezésünkre állt, kifizettük. Azt mondja,
hogy szerepeltetni kell, tehát törvény szerint szerepeltetni kell, hogy ez az összeg
rendelkezésre áll-e az elvégzendő feladatok elvégzésére. Na de mi a garancia,
arra, hogy mi kiírjuk, azt, hogy százhuszonnégy millió forintunk van erre a célra,
és nincs. Mi arra a garancia?”
Geiger Ferenc: „Tisztelt Képviselő Úr. A költségvetési törvény és az
államháztartási törvény az biztosítja számunkra azokat a bevételeket, amelyikből
ezeket a működési kiadásokat és ezeket a kötelezettségvállalással biztosított
összegeket finanszíroznunk kell. Ha nem marad pénz egyéb kiadásra, akkor
azokból kell elhagyni. Ez egyértelmű. De…”
Fuchs Gyula: „Jó. Hát ezt már tapasztaltuk a korábbi években.”
Geiger Ferenc: „Én úgy gondolom, hogy minden… Eddig is, amikor a
mostaninál sokkal, de sokkal rosszabb anyagi helyzetben álltunk, akkor is mindig
biztosítottuk ezeket a feltételeket, és most is biztosítani tudjuk.”
Fuchs Gyula: „Köszönöm szépen. Ha szabad még reflektálnom egy mondat és
aztán befogom a számat. Jeleztem és a jegyzőkönyvben is le van írva, tehát
szerintem ez a törvény, akkor nem jó. Ezen változtatni kéne.”
dr. Kolosi Ferenc: „Lényegében mielőtt a polgármester úrtól megkapnám én is
a megjegyzést, hogy én is benne voltam a tíz évbe. Lényegében nekem – hogy
mondjam – sok észrevételem lenne ezzel az üggyel kapcsolatban. Említette
polgármester a Dunaharasztit, hogy milyen nagy összeg, és kevesebb területük
van. De meg kell nézni, ott mennyi egynyári palántával van kiültetve a terület, és
hogy néz ki. Megkérdezném az itt levőket, hogy Soroksáron hol van kiültetve
81

egynyári palántás rész, hány helyen. Vagy hol van az, ahol földobja egy kicsit a
területet egy egynyári kiültetés. Vagy, amit már elmondtam a parkírózók során.
Miért nem lehet nekünk kitenni dézsába egy szép cserjét, körbeültetve
egynyárival? Sehol nincs. Fakók vagyunk. Sehol nem vagyunk. Ez a cég, aki most
csinálta az 80 %-ban alvállalkozókkal dolgoztat. Hogyha ő százhuszonhat millió
forintos munkát megkap, akkor biztos, hogy olcsóbban is valakinek megéri ezt
megcsinálni, mert erről van szó. Lényegében a másik, amit a Polgármester Úr
mondott, hogy rendkívüli szakmai tudást igényel egy fametszés. Hát meg kell
nézni, hogy amikor a fametszés után, mert ugye mindjárt jön az, hogy az
Elektromos Művek vág. Igen. Van, amikor az Elektromos Művek vág, van,
amikor az Önkormányzat vágat. Meg kell nézni azt, hogy hogy vágnak fát. A
nyújtott Stihl fűrésszel - mintha kaszálnának, vagy az erdőbe lennének - levágják.
Szakmailag, már bocsánat, de az egyik szakmám az pont kertész, technikus.
Tanultam én is. Jó, úgy nem lehet fát vágni, hogy ekkor ágat ott hagyok. Azt tőbe
kell levágni. Hol vannak a lekezelések. Szentlőrinci úton kivágatta a Lián Sali
daruval, tehát megint a vállalkozóval. Hova tűntek a vastag fák? Elhordta, kérem
szépen. Saját szememmel láttam, felrakták a Sali darusok az akácfát. Miért nem
lehet az Önkormányzatnak - mint más normális önkormányzatnál - összeszedni,
egy helyen letelepíteni, összevágni és kiosztani a lakosoknak tüzelőként? Lehetne
itt egy kicsit ésszerűen összefogni a dolgokat, de úgy látszik, most megint itt jön
egy olyan, hogy százhuszonhat millióra kiírunk egy pályázatot. Én most itt, ennyi
tanú előtt azt mondom, hogy százhuszonöt egész kettőért el fogja valaki vinni.
Miért, van olyan az életben, minthogy ugye a Közgép is a felüljárót háromszáz
millióért elvállalta, amit hatszázmillióért fogják megcsináltatni. Nekünk nem
kéne ebbe a hibába beleesni.”
Geiger Ferenc:Jelzi, hogy a módosító javaslatot fogja feltenni szavazásra.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal mindösszesen 373.500.000 Ft+ÁFA erejéig az
Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok, játszóterek karbantartása,
önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási
szerződés díjára 2016. január 01-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra, a
2016., 2017. és 2018. évek költségvetései terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás
költségvetésben való szerepeltetésére, továbbá hogy gondoskodjon a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. december 31.
tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 7 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal,2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 416/2015. (VII.07.) határozata az Önkormányzat által
fenntartott parkok és fasorok, játszószerek karbantartása, önkormányzati
tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása szolgáltatás biztosításához
szükséges előzetes kötelezettségvállalásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal mindösszesen 373.500.000 Ft+ÁFA erejéig az
Önkormányzat által fenntartott parkok és fasorok, játszóterek karbantartása,
önkormányzati tulajdonú bel-és külterjes területek kaszálása tárgyú szolgáltatási
szerződés díjára 2016. január 01-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra, a
2016., 2017. és 2018. évek költségvetései terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás
költségvetésben való szerepeltetésére, továbbá hogy gondoskodjon a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő: a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015. december 31.
tárgyévi költségvetési rendelettervezetek elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

19. napirendi pont:

Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete
helyiségeinek bővítésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc:Nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
támogatta a határozati javaslatot.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 1.
és 2. határozati javaslatok elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésével
kapcsolatos egyedi kérelem ügyében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet
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3.5.11. pontjában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét
– tulajdonosi hozzájárulás megadása - visszaveszi.”
2.)„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Mikszáth Kálmán Általános Iskola épületének (Bp., XXIII. Sodronyos u. 28.)
földszint 7. számú tantermét biztosítja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerülete
részére, egyben tulajdonosi hozzájárulását adja a szükséges átalakításhoz.
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kelt „Megállapodás”,
és a 2013. március 18-án létrejött „Szerződés” módosításainak előkészítésére,
illetve azok Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
1 tartózkodással elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 417/2015. (VII.07.) határozata átruházott hatáskör
visszavételéről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete
helyiségeinek bővítésével kapcsolatos egyedi kérelem ügyében a Képviselőtestület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.5.11. pontjában a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – tulajdonosi hozzájárulás
megadása - visszaveszi.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 418/2015. (VII.07.) határozata a XXIII. tankerület helyiségeinek
bővítésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.a Mikszáth Kálmán Általános Iskola épületének (Bp., XXIII. Sodronyos u. 28.)
földszint 7. számú tantermét biztosítja a KLIK Bp. XXIII. Kerületi Tankerülete
részére, egyben tulajdonosi hozzájárulását adja a szükséges átalakításhoz.
II. felkéri Geiger Ferenc polgármestert az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 11-én kelt „Megállapodás”,
és a 2013. március 18-án létrejött „Szerződés” módosításainak előkészítésére,
illetve azok Képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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20. napirendi pont:

Javaslat kisajátítási eljárások megindítására
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
dr. Balázs Orsolya: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 1.
és 2. határozati javaslatok I. pontjának elfogadását.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése
megegyezik a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan
12/120 arányú tulajdoni hányadának kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú ingatlan
kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 419/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186798
hrsz.-ú ingatlan 12/120 arányú tulajdoni hányad kisajátítási eljárásának
megindításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186798 hrsz.-ú ingatlan
12/120 arányú tulajdoni hányadának kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 420/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII. kerület
186790/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindításával
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kezdeményezi és kérelmezi a Budapest XXIII. kerület 186790/1 hrsz.-ú ingatlan
kisajátítását.
II. felkéri a Polgármestert a kisajátításhoz szükséges alaptérkép megrendelésére,
aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatványon történő benyújtására és
annak aláírására, az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat, valamint a
kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

21. napirendi pont:

Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz.
(186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának
meghatározására
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja az
1. határozati javaslat I. pontjának az elfogadását.
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Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szintén
javasolja az 1. határozati javaslat I. pontjának elfogadását.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy az adott ingatlanra valaki benyújtott vételi szándékot,
miért került a Képviselő-testület elő ez az előterjesztés.
dr. Balázs Orsolya: Nem nyújtott be senki vételi szándékot az ingatanra. Azért
került a Képviselő-testület elé, mert áprilisban úgy döntött a testület, hogy
értékbecslés ismeretében értékesíti az ingatlant.
Mikó Imre: „Akkor áprilisban miért döntött úgy, lehet tudni?”
Geiger Ferenc: „Miért döntött úgy, hát mert úgy döntött Képviselő Úr.”
Mikó Imre: „De hát valahogy idekerült a Képviselő-testület elé, az csak úgy…”
Geiger Ferenc: „Hát üres ingatlan. Képviselő Úr, egy üres ingatlan volt, amit
nem használt senki, be van kerítve a Molnár-szigeten. Az üres ingatlanokat, meg
az üres lakásokat a Hivatal automatikusan beterjeszti vagy a Bizottság elé, vagy a
Képviselő-testület elé, hogy döntsön a sorsáról és így került ide.”
Mikó Imre: „Tehát akkor a Hivatal? Köszönöm.”
Geiger Ferenc: „Igen a Hivatal persze, mert a Hivatalnak ez a dolga.”
Mikó Imre: „Ezt értem. Nem azt kérdeztem, hogy miért döntött. Nyilván ha
idekerül, akkor dönteni kell.”
Geiger Ferenc: „Igen, így van.”
Mikó Imre: „Örülök, hogy ekkora közkedveltségnek örvendett a kérdésem.
Köszönöm.”
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel
javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a csatorna közmű megépülését követően értékesíti a Budapest XXIII. kerület
Házhajó u. 157. sz. alatti (186593/81) hrsz.-ú ingatlant bruttó 10.600.000,- Ft
kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló
részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett azzal, hogy az árverést
a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó
dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa
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II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az
árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától
az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 421/2015. (VII. 07.) határozata a Budapest XXIII. kerület
Házhajó u. 157. 186593/81 hrsz.-ú ingatlan értékesítési módjának
meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a csatorna közmű megépülését követően értékesíti a Budapest XXIII. kerület
Házhajó u. 157. sz. alatti (186593/81) hrsz.-ú ingatlant bruttó 10.600.000,- Ft
kikiáltási áron, vagy ettől magasabb összegben, a legmagasabb vételárat ajánló
részére, nyilvános árverésen, 100.000 Ft licitlépcső mellett azzal, hogy az
árverést a Polgármesteri Hivatal bonyolítsa. A részletes árverési kiírást tartalmazó
dokumentáció eladási ára 10.000 Ft+áfa
II. felkéri a Polgármestert az árverés meghirdetésére, sikeres árverés esetén az
árverési vevővel az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától
az önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

22. napirendi pont:

Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és
ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
dr. Balázs Orsolya: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., III. pontjának elfogadását.
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Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ugyanazt
javasolja elfogadásra.
Preklerné Marton Ilona: Olvasta az előterjesztésben a Főépítész Úr
tájékoztatását, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi
Településszerkezeti tervet, illetve a rendezési szabályzatot, valamint, hogy a két
dokumentumot - a döntés szerint - ebben az évben felül kell vizsgálni. Kérdezi,
hogy várható-e valamilyen változás a mi ingatlanunkkal kapcsolatban.
Geiger Ferenc: „Ez a 195803/1. szántó, 2067 m2.”
Tóth András: Elmondja, hogy ebben a felülvizsgálati eljárásban valószínűleg
nem fog változni, mivel ez korábban egy fejlesztésre kijelölt terület volt, de most
az új TSZT-ben már szimpla mezőgazdasági terület maradt. Ez a felülvizsgálat
nem egy teljes körű felülvizsgálat. Az Önkormányzat korábban kérelmezte, illetve
általános jelleggel kérte a fejlesztési területek visszaállítását. Azonban előzetesen
kevés esélyt lát arra, hogy ebben történik érdemi változás. A korábbi szabályozási
terv ezen az ingatlanon is némi szabályozási szélesség módosítás következtében
területcsökkentést jelöl. Azonban ezt megint csak nem lehet előre biztosan
mondani. Hogyha az új építési szabályzat, és annak a mellékletét képező
szabályozási terv elkészül, annak függvényében lehet majd rögzíteni, hogy az
fejlesztésre szánt terület lesz-e majd a későbbiekben, vagy sem, illetve érinti-e ezt
a területet szabályozás vagy sem. Úgy gondolja, hogy ebben az évben a változás
nem lenne reális.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy 1985. és 2000. között ki bérelte ezeket az ingatlanokat.
Kérdezi, hogy erről kaphat-e tájékoztatást.
dr. Balázs Orsolya: Erre a kérdésre nem tud választ adni. „1985…”
Mikó Imre:„És 2005. között.”
Geiger Ferenc: Kérdezi a Képviselő Úrtól, hogy ő tudja-e, hogy ki bérelte.
Mikó Imre:„Nem. Azért kérdezem.”
Geiger Ferenc: „Hát a kolléganő ezt nem tudja megmondani.”
Mikó Imre:„Akkor írásban.”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Hivatal írásban fog választ adni erre a kérdésre.
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Mikó Imre: Elmondja, hogy az előző kérdését azért tette fel, mert a vételi
szándékot bejelentő erre az időszakra vélelmezte a terület elszennyezését, oda
hordtak nem odavaló dolgokat, illetve a termőföldet elhordták, stb.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 655/2014. (XII.16.) és a 656/2014. (XII.16.)
határozatokat, és értékesíti a Budapest XXIII., 195803/1 hrsz.-ú „szántó”
megnevezésű 2.067 m2 területű, és 195803/2 hrsz.-ú „szántó és gazdasági épület”
megnevezésű 2.108 m2 területű ingatlanokat Nagy László 1239 Budapest, Vecsés
út 195798 hrsz. alatti lakos részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél költségén történő szakvélemény
megrendelésére
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. nem fogadja el Nagy László 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú ingatlanokra
megtett 1.000.000 Ft összegű vételi ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlattevő értesítésére
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 422/2015. (VII.07.) határozata a Budapest XXIII., 195803/1 és
195803/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről és határozatok hatályon kívül
helyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 655/2014. (XII.16.) és a 656/2014. (XII.16.)
határozatokat, és értékesíti a Budapest XXIII., 195803/1 hrsz.-ú „szántó”
megnevezésű 2.067 m2 területű, és 195803/2 hrsz.-ú „szántó és gazdasági épület”
megnevezésű 2.108 m2 területű ingatlanokat Nagy László 1239 Budapest, Vecsés
út 195798 hrsz. alatti lakos részére.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél költségén történő szakvélemény
megrendelésére
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. nem fogadja el Nagy László 195803/1 és 195803/2 hrsz.-ú ingatlanokra
megtett 1.000.000 Ft összegű vételi ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert az ajánlattevő értesítésére
Határidő: 2015. július 30.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
23. napirendi pont:

Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos
praxisjogáról az önkormányzat részére történő
lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek
háziorvosi körzet betöltetlenné nyilvánítása
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel javaslatot,
mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Dr. Tomor Lenke praxisjogát - az önkormányzat részére történő lemondó
nyilatkozata alapján – ingyenes jogátruházás címen elfogadja, egyúttal a 4. számú
gyermek háziorvosi körzetet 2015. szeptember 1-től betöltetlen körzetnek
nyilvánítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr.
Tomor Lenke gyermek háziorvost, továbbá hogy gondoskodjon 2015. szeptember
1. napjától a betöltetlen körzet ellátásának megszervezéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 423/2015.(VII.07.) határozata Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos
praxisjogának elfogadásáról és a 4. számú Gyermek Háziorvosi Körzet
betöltetlenné nyilvánításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.Dr. Tomor Lenke praxisjogát - az önkormányzat részére történő lemondó
nyilatkozata alapján – ingyenes jogátruházás címen elfogadja, egyúttal a 4. számú
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gyermek háziorvosi körzetet 2015. szeptember 1-től betöltetlen körzetnek
nyilvánítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse Dr.
Tomor Lenke gyermek háziorvost, továbbá hogy gondoskodjon 2015. szeptember
1. napjától a betöltetlen körzet ellátásának megszervezéséről.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
(12.00 óra: dr. Kolosi Ferenc elhagyja a tanácstermet.)
24. napirendi pont:
Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök
tere)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Kérdezi az Főépítész Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése. A
Bizottság javaslata alapján plusz parkolókat ki lehet alakítani.
Tóth András: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendkívüli Városfejlesztési
Bizottsági döntésben kért változtatások között egyet nem tudtak a tervezők
átvezetni, mert a BKK nem járult hozzá a Hősök tere közlekedő útjának a
díszburkolatú átépítéséhez, tehát ez az egy, ami a bizottsági döntéshez képest nem
került átvezetésre. Megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy a Plébánia és a
Templom közötti részen parkoló hogyan alakítható ki. Elviekben műszaki
akadálya nincsen, tehát vagy az egyik, vagy a másik oldalon kialakítható. Viszont
amennyiben a Plébánia, illetve amennyiben a Templom oldalán kerül kialakításra
a parkoló, akkor a túloldalon van ott egy rácsos tartó, aminek az áthelyezésével
számolni kell. Igazából ennyi a műszaki vonzata. Nem túl szerencsés a
kanyarodás szempontjából, hogy itt parkoló van, de elviekben
forgalomtechnikailag nem okoz problémát. Kéri a döntést, hogy a tervezők mi
alapján véglegesítsék a terveket.
Geiger Ferenc: Most jelen pillanatban mind a két oldalon parkolnak és ugyanúgy
a busz is befordul ott és semmiféle forgalomtechnikai problémát nem okoz. Eddig
se okozott, mert baleset se volt soha. Sokkal jobb, ha az Önkormányzat alakítja ki
a parkolókat. Lényeg az, hogy meg lehet oldani.
Tóth András: Meg lehet oldani, csak döntés kérdése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. pontjának elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Hivatal
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vizsgálja meg a Plébánia Hivatal melletti zöldfelület melletti parkoló
kialakításának lehetőségét.
Mikó Imre: A Frakció javasolja egy lakossági fórum megszervezését a tervvel
kapcsolatban, hogy a lakosság minél több információval rendelkezzen.
Geiger Ferenc: Először dönteni kell a határozati javaslat elfogadásáról, és utána
döntenek a lakossági fórum megtartásáról. További kérdés és hozzászólás
hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási tervet.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-alakítási tervnek megfelelő
közterület rendezés érdekében gondoskodjon a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó szükséges engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítéséről, továbbá az engedélyek beszerzéséről.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 424/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca –
Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási tervet.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a közterület-alakítási tervnek megfelelő
közterület rendezés érdekében gondoskodjon a Hősök tere Templom utca – Jelző
utca közötti szakaszára vonatkozó szükséges engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítéséről, továbbá az engedélyek beszerzéséről.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Az IVE Frakció javaslata volt, hogy egy lakossági fórum
keretében tájékoztassa az Önkormányzat a lakosságot a Hősök tere átalakításáról.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök tere Templom utca – Jelző utca
közötti szakaszának átalakításáról a lakosságot szeptember hónapban lakossági
fórum keretében tájékoztatja.”
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 425/2015. (VII.07.) határozata a Hősök tere Templom utca –
Jelző utca közötti szakaszára vonatkozó közterület-alakítási terv
jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hősök tere Templom utca – Jelző utca
közötti szakaszának átalakításáról a lakosságot szeptember hónapban lakossági
fórum keretében tájékoztatja.
Geiger Ferenc: Megköszöni a tervezők munkáját, természetesen a lakossági
fórumon is számít a megjelenésükre. Ezt a napirendi pontot lezárja.
(12.04 óra: dr. Kolosi Ferenc visszaérkezik a tanácsterembe.
Fuchs Gyula elhagyja a tanácstermet.)

25. napirendi pont:

Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslatok I., II. pontjainak elfogadását.
Geiger Ferenc:Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1238 Budapest,
Táncsics Mihály u. 104. szám alatti rendelő II. emelet 214. megjelölésű
betegrendelőjét annak előírás szerinti berendezésével és felszerelésével együtt,
valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
Alpha-OmegaDental Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest,
Baross utca 5. A. ép. 1 lpház. fszt.1, adószám: 25180226-1-43, cégjegyzékszám:
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01-09-204470, képviseli: Dr. Mikovcsák Judit) felnőtt fogorvosi tevékenység
rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen a 1237 Budapest,
Sósmocsár u. 3. szám alatti rendelő 195271/8/A/51 hrsz. alatti betegrendelőjét
annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az
egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
AnimaMedical Betéti Társaság ( székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 12. 1.
em.5. adószám: 25125038-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-788907, képviseli: Dr.
Szabó Nikolett) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához
használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt
telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§(3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1239
Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatti, jelenleg 430092483 ÁNTSZ
azonosító számú. önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.Csima
Alfréd) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásáhozhasználatba
adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként
tüntesse fel.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
4.) „A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1237
Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen, jelenleg 430092169 ÁNTSZ
azonosító számú önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.
Csimáné
Dr.
Orbán
Dalma)
felnőtt
háziorvosi
tevékenység
rendeltetésszerűfolytatásához használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel kötendő
feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 426/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt fogorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Mikovcsák Judit)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1238 Budapest,
Táncsics Mihály u. 104. szám alatti rendelő II. emelet 214. megjelölésű
betegrendelőjét annak előírás szerinti berendezésével és felszerelésével együtt,
valamint az egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
Alpha-OmegaDental Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest,
Baross utca 5. A. ép. 1 lpház. fszt.1, adószám: 25180226-1-43, cégjegyzékszám:
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01-09-204470, képviseli: Dr. Mikovcsák Judit) felnőtt fogorvosi tevékenység
rendeltetésszerű folytatásához használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 427/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Szabó Nikolett)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. június 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen a 1237 Budapest,
Sósmocsár u. 3. szám alatti rendelő 195271/8/A/51 hrsz. alatti betegrendelőjét
annak leltár szerinti berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az
egészségügyi és egyéb kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket
AnimaMedical Betéti Társaság ( székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 12. 1.
em.5. adószám: 25125038-1-43, cégjegyzékszám: 01-06-788907, képviseli: Dr.
Szabó Nikolett) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásához
használatba adja s hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt
telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 428/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Csima Alfréd)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§(3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1239
Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatti, jelenleg 430092483 ÁNTSZ
azonosító számú. önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
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berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.Csima
Alfréd) felnőtt háziorvosi tevékenység rendeltetésszerű folytatásáhozhasználatba
adja és hozzájárul ahhoz, hogy bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként
tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 429/2015. (VII. 07.) határozata felnőtt háziorvos területi ellátási
kötelezettséggel végzett tevékenységét szolgáló ingatlan telephelykénti
használatához való hozzájárulásról (Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma)
A Képviselő-testület Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog
gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendeletének 18.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. 2015. szeptember 1. napjától határozatlan időre, térítésmentesen az 1237
Budapest, Sósmocsár u. 1-3. sz. alatti telephelyen, jelenleg 430092169 ÁNTSZ
azonosító számú önkormányzati tulajdonú betegrendelőjét annak leltár szerinti
berendezésével és felszerelésével együtt, valamint az egészségügyi és egyéb
kiszolgáló célokra szolgáló közös helyiségeket Juromed 2000 Egészségügyi és
Betegjogi Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 8681 Látrány, Rákóczi u. 71,
adószám: 20286956-1-14 cégjegyzékszám: 14-06-305959, képviseli: Dr.
Csimáné
Dr.
Orbán
Dalma)
felnőtt
háziorvosi
tevékenység
rendeltetésszerűfolytatásához használatba adja és hozzájárul ahhoz, hogy
bíróságok, más hatóságok előtt azt telephelyként tüntesse fel.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az érintettel
kötendő feladat-ellátási szerződésben érvényesítse, továbbá a telephely-használati
jogosultságot igazoló okiratot hatósági vagy bírósági benyújtáshoz aláírja.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

26. napirendi pont:

Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015.
működéséről
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
98

I.

félévi

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos: Kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló első oldalán elírás
történt, helyesen a 8 órás munkavezető szakképzettséggel bruttó fizetése
101.660,- Ft.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a beszámoló
elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. pontjának az elfogadását, mely szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi
működéséről szóló beszámolót.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 430/2015.(VII.07.) határozata a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi
működéséről szóló beszámolót.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
(12.06 óra: Fuchs Gyula visszaérkezik a tanácsterembe.)
27. napirendi pont:

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Előterjesztő:dr. Laza Margit jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Lentiné Györky Erika: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében elmondja, hogy a Bizottság
megköszönte a tájékoztatót.
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Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte
a tájékoztatót.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési
megköszönte a tájékoztatót.

és

Környezetvédelmi

Bizottság

Geiger Ferenc: Megköszöni a jogszabályváltozásokról készült tájékoztatót.
Ezt a napirendi pontot lezárja.

28. napirendi pont:

Tájékoztató
a
„Tiszta
Soroksárért”
előkészítéséről
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

napok

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Kisné Stark Viola: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési
megköszönte a tájékoztatót.

és

Környezetvédelmi

Bizottság

Mikó Imre: Kérdezi, hogy lesz-e veszélyes hulladékgyűjtés, mert az
előterjesztésben nem látja.
Geiger Ferenc: Igen, mert mindig amikor „nagy van” akkor van veszélyes
hulladékgyűjtés, meg faültetés.
Mikó Imre: Kéri a szeptemberi újságban közölni, hogy legyen idő a fákat
megrendelni a lakosságnak.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a „mostani” és a szeptemberi lapszámban is meg
fog jelenni a tájékoztatás.
Preklerné Marton Ilona: Szeretné kérni, hogy Újtelep is benne legyen a
felsorolásba és az erről szóló tájékoztató is úgy jelenjen meg.
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Geiger Ferenc: Természetesen, kéri a kollégákat, hogy jegyezzék fel a kérést.
Megköszöni a tájékoztatót, ezt a napirendet lezárja.
Zárt ülést rendel el.
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen
való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.

ZÁRT ÜLÉS
NYÍLT ÜLÉS
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői visszajönnek a terembe.

32. napirendi pont:

Fellebbezések
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy Pári Mónika fellebbezése
ügyében van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos:Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elutasította mind a kettőt.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet
3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és
úgy dönt, hogy
I. Pári Mónika törvényes képviselő által, Kalmár Viktória (sz: Budapest, 2013.
04. 24., an: Pári Mónika) 1239 Budapest, Elvira u. 35/B. szám alatti lakos
bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést
elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 441/2015. (VII.07.) határozata Pári Mónika 1239 Budapest,
Elvira u. 35/B. szám alatti lakos gyermeke, Kalmár Viktória (sz: Budapest,
2013. 04. 24., an: Pári Mónika) bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos
döntés elleni fellebbezésének elbírálásáról
A Képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet
3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és
úgy dönt, hogy
I. Pári Mónika törvényes képviselő által, Kalmár Viktória (sz: Budapest, 2013.
04. 24., an: Pári Mónika) 1239 Budapest, Elvira u. 35/B. szám alatti lakos
bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést
elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy Horváth Tímea Rózsa
fellebbezése ügyében van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos:Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a bizottság elutasította a fellebbezést.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet
3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta
és úgy dönt, hogy
I. Horváth Tímea Rózsa törvényes képviselő által, Hornyák Tímea Jázmin (sz:
Budapest, 2013. 06. 05., an: Horváth Tímea Rózsa) 1238 Budapest, Erzsébet u.
46. 4. szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen
benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 442/2015. (VII.07.) határozata Horváth Tímea Rózsa 1096
Budapest, Sobieski János u. 28. 3/4., tartózkodási helye 1238 Budapest,
Erzsébet u. 46. 4. szám alatti lakos gyermeke, Hornyák Tímea Jázmin (sz:
Budapest, 2013. 06. 05., an: Horváth Tímea Rózsa) bölcsődei felvételi
kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésének elbírálásáról
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet
3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta
és úgy dönt, hogy
I. Horváth Tímea Rózsa törvényes képviselő által, Hornyák Tímea Jázmin(sz:
Budapest, 2013. 06. 05., an: Horváth Tímea Rózsa) 1238 Budapest, Erzsébet
u. 46. 4. szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen
benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy
tartson névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
Geiger Ferenc:Megköszöni a részvételt. Az ülést bezárja.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kabinet 2015. július 8-án 16.00 órakor
tartja ülését.

K.m.f.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző
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