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Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten beterjesztem az elmúlt képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szíves
elfogadását.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
407/2020. (IX.29.) határozata a 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) helyi támogatás
megítéléséről szóló határozatok hatályon kívül helyezéséről (zárt ülés)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon
kívül helyezi Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere
által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott, helyi
támogatás megítéléséről szóló 193/2020. (IV.14.) és a 215/2020. (IV.14.) számú határozatait.
Felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatokra jelentem, hogy az érintetteket a Képviselő-testület döntéséről tértivevényes
levél formájában értesítettük. Az érintettekkel a szerződés megkötésére a Képviselő-testület
döntésének megfelelően nem került sor, az igényelt támogatási összeg kiutalása nem történt
meg.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
282/2020.(VI.09.) határozata e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési
megállapodás módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. egyeztetést kezdeményez az NKM Mobilitás Kft-vel - az e-Mobi Nonprofit Kft. új
tulajdonosával - az Önkormányzat és az e-Mobi Nonprofit Kft. között elektromos
töltőoszlopok közterületen történő telepítése tárgyában 2019. március 28. napján létrejött
együttműködési megállapodás közterület-használatért fizetendő térítés tekintetében történő
módosítása tárgyában és a tárgyalások lezárását követően, annak eredményeként, közösen
megfogalmazott szerződésmódosítás szövegét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület a szerződésmódosítást októberi ülésén
tárgyalta, illetve fogadta el.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
392/2020. (VIII.11.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat
útján történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadban
tulajdonát képező
a) 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. / Kovász u.
14., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szociális otthon” megnevezésű, 11.514 m2
területű, valamint
b) 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található,
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett,
beépítetlen terület” megnevezésű, 1.904
m2 területű
ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja, azzal, hogy
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan is megvásárolható, a 184939 helyrajzi
számú ingatlan csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan
szolgáltatásként;
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és
működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a
185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú
ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is;
ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést
biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés
megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként;
- a minimális ajánlható vételár a 185003 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bruttó
306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn), a 184939 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában nettó 49.500.000,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 67.850.000,- Ft,
a részletes pályázati kiírás ára nettó 10.000 ,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,- Ft, a
pályázati biztosíték összege a nettó minimális vételár 20%-ában kerül meghatározásra, a
célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából kötendő
településrendezési szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségként
meghatározandó kötbér összege pedig 400.000.000,-Ft.
A pályázati eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal útján maga gondoskodik. A
pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A részletes
pályázati kiírás részeként jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi
szerződés és a jelen határozat 2. melléklete szerinti településrendezési szerződés tervezetét,
azzal, hogy azok tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérés lehetséges.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti, az I. pontban
szereplő adatokkal valamint a pályázati felhívás megjelentetésének időpontja függvényében
megállapítandó határidőkkel/határnapokkal kiegészített pályázati felhívás közzétételéről
történő gondoskodásra, a részletes pályázati kiírásnak Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendeletében
szereplő vonatkozó rendelkezések szerinti összeállítására, a pályázati eljárás lebonyolítására,
majd a pályázat eredménye megállapításának tárgyában új Képviselő-testületi előterjesztés
készíttetésére.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot az Önkormányzat nevében hirdesse meg.
IV. felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának
határidejéig jelölje ki a pályázatok bontását és értékelését végző bírálóbizottság tagjait.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2020. (IX.29.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat
útján történő értékesítéséről szóló 392/2020 (VIII.11.) határozata módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat
útján történő értékesítéséről szóló 392/2020 (VIII.11.) határozatának I-. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadban
tulajdonát képező
a) 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. / Kovász u.
14., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, szociális otthon” megnevezésű, 11.514 m2
területű, valamint
b) 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található,
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett,
beépítetlen terület” megnevezésű, 1.904
m2 területű
ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja, azzal, hogy
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan is megvásárolható, a 184939 helyrajzi
számú ingatlan csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan
szolgáltatásként;
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és
működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a
185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú
ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is;
ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést
biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés
megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként;
- a minimális ajánlható vételár a 185003 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bruttó
306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn), a 184939 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában nettó 49.500.000,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 62.865.000,- Ft,
a részletes pályázati kiírás ára nettó 10.000 ,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,- Ft, a
pályázati biztosíték összege a nettó minimális vételár 20%-ában kerül meghatározásra, a
célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából kötendő
településrendezési szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségként
meghatározandó kötbér összege pedig 400.000.000,-Ft.
A pályázati eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal útján maga gondoskodik. A
pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A részletes
pályázati kiírás részeként jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi
szerződés és a jelen határozat 2. melléklete szerinti településrendezési szerződés tervezetét,
azzal, hogy azok tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérés lehetséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a határozat azonnal módosításra került.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
403/2020. (IX.29.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról szóló döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
II. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójában 7500.- Ft/fő összegű támogatást kíván biztosítani a támogatásban részesülő
pályázók részére, amennyiben ez nem eredményezi az állami támogatás elvesztését.
III. a 2021. évi költségvetésben 3.150.000.- Ft összeget biztosít a pályázat fedezetére.
IV. felkéri a polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat
kiírására, továbbá, hogy gondoskodjon a II. pontban szereplő összegnek az Önkormányzat
2021. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.
Határidő: 2020. október 1., illetőleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása
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Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a nyilatkozat 2020. október 1. napján feltöltésre
került az elektronikus rendszerbe. A döntés meghozatalát követően egyértelműen
megbizonyosodtunk arról, hogy a Képviselő-testület által meghatározott 7.500.- Ft/fő összegű
támogatás nyújtásának nincs akadálya, az nem eredményezi az állami támogatás elvesztését,
ezért a pályázatok elbírálása során az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ezen
összeg odaítéléséről hoz majd döntést, és ezen összeg kerül majd az EPER Bursa rendszerben
rögzítésre.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
423/2020. (X. 13.) határozata járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása tárgyában
benyújtott intézményvezetői kérelemmel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön
Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: XXIII. kerületi EÜI) járóbeteg szakellátási
kapacitásának átcsoportosítását az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi, az
alábbiak szerint:
Ortopédiai járóbeteg szakrendelés (szakma kód:1000)
Lekötött heti óraszám:
4 óra/hét
Szakorvossal biztosított heti óraszám:
0 óra /hét
Átcsoportosítható:
4 óra/hét
Az átcsoportosítás a következő szakrendelés részére történik:
Belgyógyászat + EKG diagnosztika (szakma kód: 0100)
Lekötött heti óraszám:
10 óra/hét
Tervezett szakorvossal biztosított heti óraszám: 14 óra/hét (+4 óra/hét)
II. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a XXIII. kerületi EÜI
intézményvezető főorvosát értesítse.
III. Felkéri a XXIII. kerületi EÜI intézményvezető főorvosát, hogy az egészségügyi
államigazgatási szerv által lefolytatandó kapacitás átcsoportosítási eljárásban – különösen a
szükségessé váló dokumentumok előkészítésével - működjön együtt a fenntartóval.
Határidő: II. pont vonatkozásában 2020. október 20., III. pont vonatkozásában a kapacitás
átcsoportosítási hatósági eljárás alatt folyamatos.
Felelős: I. és II. pont vonatkozásában Bese Ferenc polgármester, III. pont vonatkozásában Dr.
Csima Alfréd intézményvezető főorvos.
A határozatra jelentem, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási
Főosztályánál az engedélyeztetési eljárást elindítottuk, amely jelenleg is folyamatban van.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
453/2020. (X.13.) határozata a XII-4555-6/2020. ügyiratszámú, a közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal
szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a XII-4555-6/2020. ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése
miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezést elutasítja,
az első fokú határozatot helybenhagyja.
II. felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján megszerkesztendő
alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére.
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Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ügyfél külön
alakszerű határozat formájában értesítésre került a döntésről.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
454/2020. (X.13.) határozata a XII-4822-5/2020. ügyiratszámú, a közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal
szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a XII-4822-5/2020. ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése
miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozattal szemben a H+N és Társai Kft. (Székhely:
1181 Budapest, Vasvári Pál utca 25, Vezető tisztségviselők.: dr. Horváth Mihályné (a.n.: Puskás
Lenke Margit, szül. idő: 1952.02.15.) és dr. Horváth Mihály (a.n.: Krötzl Erzsébet, szül. idő:
1952.06.25.) ) ügyfél által benyújtott fellebbezést elutasítja, az első fokú határozatot
helybenhagyja.
II. felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján megszerkesztendő
alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ügyfél külön
alakszerű határozat formájában értesítésre került a döntésről.

1.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
449/2020. (X.13.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített
éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány a számvitelről szóló 2010.
évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Egresi Antal kuratóriumi elnök
A határozatra jelentem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2020. október 13. napján tartott
ülésén tárgyalta a Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának
és közhasznúsági mellékletének elfogadására című előterjesztést, és 449/2020. (X.13.)
határozatával elfogadta a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét. A hivatkozott előterjesztés pontatlanul tartalmazta, hogy „Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2019. (V. 04.)
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határozatával 6.000.000,- Ft-ot biztosított a Közalapítvány részére.” Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata 248/2019. (V. 04.) határozatával 4.000.000,- Ft-ot biztosított
a Közalapítvány részére azzal a kikötéssel, hogy annak folyósítása a 131/2018. (IV.10.) számú
határozattal biztosított 6.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően
történik. A 4.000.000,- Ft folyósítása ennek megfelelően nem történt meg, a beszámoló ennek
figyelembevételével azonban összességében helyesen tartalmazta, hogy 2019. évben a
Közalapítványnak a - 131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított - 6.000.000,- Ft
összeggel kellet elszámolnia. Fentieken túl az előterjesztés – és a határozati javaslat – pontatlan
jogszabályi hivatkozást tartalmazott, a jogszabályi hivatkozás helyesen: a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény. A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 449/2020.
(X.13.) határozatában foglalt döntését megerősíteni, valamint a határozatban szereplő elírás
javítása érdekében 449/2020. (X.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítani szíveskedjék.

1. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.
(XI.10.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.) határozatában foglalt
döntés megerősítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 449/2020. (X.13.)
határozatában foglalt döntését megerősíti, egyúttal a határozat címében és I. pontjában a
„2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

2.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
448/2020. (X.13) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység
ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló
beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján
elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a
számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök
A határozatra jelentem, hogy a határozat – adminisztratív hiba, elírás miatt - pontatlan
jogszabályi hivatkozást tartalmaz, a jogszabályi hivatkozás helyesen: a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény. Fentiekre való tekintettem javaslom a határozatban szereplő elírás javítása
érdekében a 448/2020. (X.13.) határozat alábbiak szerinti módosítását:

8

2. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.
(XI.10.) határozata a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú tevékenység ellátásáról
szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának,
valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 448/2020. (X.13.)
határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksár Sportjáért Közalapítvány közhasznú
tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló
beszámolójának, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján
elkészített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló
448/2020. (X.13.) határozat címében és I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt
„2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

3.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
450/2020. (X.13.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint
a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodással biztosított pénzeszköz
felhasználásáról szóló beszámolóját, valamint a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény
rendelkezései alapján elkészített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.
II. felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Orbán Gyöngyi kuratóriumi elnök
A határozatra jelentem, hogy a határozat – adminisztratív hiba, elírás miatt - pontatlan
jogszabályi hivatkozást tartalmaz, a jogszabályi hivatkozás helyesen: a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény. Fentiekre való tekintettem javaslom a határozatban szereplő elírás javítása
érdekében a 450/2020. (X.13.) határozat alábbiak szerinti módosítását:

3. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.
(XI.10.) határozata a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a
számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért közhasznú tevékenység ellátásáról szóló
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megállapodással biztosított pénzeszköz felhasználásáról szóló beszámolójának, valamint a
számvitelről szóló 2010. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített éves beszámolójának
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 450/2020. (X.13.) határozat címében és
I. pontjában a „2010. évi C. törvény” szövegrészt „2000. évi C. törvény” szövegre módosítja.

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2020. október 26.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője

