JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. január 23-án (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott
nyílt üléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza, Egresi Antal,
Fuchs Gyula, dr. Kolosi István Csaba, Mikó Imre, Mizák Zoltán, Preklerné
Marton Ilona, Sinkovics Krisztián, Tüskés Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

Orbán Gyöngyi alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
dr. Veres Anikó aljegyző

Távolmaradását előre jelezte:

Kiss Jenő
Weinmann Antal

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a napirendre. A
meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest javasol módosításokat. Jelzi,
hogy az első napirendi pont zárt ülés keretében fog lezajlani.
Sürgősséggel első napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat Sz.
E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a számú, a (187518) hrsz.;
(páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
Sürgősséggel második napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat
a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz
történő csatlakozásra” c. napirendi pontot. Elmondja, hogy a Kormányhivatal,
illetve a Megyei Önkormányzatok, valamint a Megyei jogú városok
Önkormányzatának, Szövetségének elnöke azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” elnevezésű felhíváshoz csatlakozzon.
Sürgősséggel harmadik napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat
Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására” c. napirendi
pontot, ami a Főváros és a kerület közös tulajdonában lévő ingatlanok
értékesítésével kapcsolatos. A pályázat lezárult, ezért kell a Képviselő-testületnek
döntést hoznia.

Jelzi, hogy a „Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club
Kft.-vel történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pontot az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság is, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, de a Pénzügyi Bizottság - adminisztratív hiba miatt - nem tárgyalta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, megkérdezi a
Pénzügyi Bizottság Elnökétől, hogy hozzájárul-e a tárgyaláshoz.
Fuchs Gyula: Hozzájárul.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatban.
További javaslat hiányában kérdezi, hogy felteheti-e a módosító 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 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám
alatti lakos által a számú, a (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.”
2.) „A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra” c. napirendi
pontot.”
3.) „A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Eperföld utcai ingatlanok
árverési értékesítésének jóváhagyására” c. napirendi pontot.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
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úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám
alatti lakos által a számú, a (187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (zárt ülés)” c. napirendi pontot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
második napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra” c. napirendi
pontot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. január 23-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel,
harmadik napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Eperföld utcai ingatlanok
árverési értékesítésének jóváhagyására” c. napirendi pontot.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az ülés megnyitásakor elmulasztotta
megállapítani a Képviselő-testület határozatképességét. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, 10 képviselő van jelen. Elmondja, hogy Kiss
Jenő jelezte távolmaradását nászút miatt, valamint Weinmann Antal is jelezte
távolmaradását betegség miatt.
Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint:
A Képviselő-testület
a 2018. január 23-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a számú, a
(187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
2.) Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” elnevezésű
felhíváshoz történő csatlakozásra
3.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására
4.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására
5.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
szóló rendeletének megalkotására
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6.) Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére
7.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország
gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
8.) Önálló képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és
macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
9.) Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel
történő megállapodások megkötésére
10.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára
11.) Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére
12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet
időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének
meghatározására
13.) Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
14.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári
ügyeleti rendjének elfogadására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
16.) Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és
(195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
17.) Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések
támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
18.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (I. 23.) határozata a 2018. január 23-ai Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. január 23-ai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat Sz. E., 1239 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos által a számú, a
(187518) hrsz.; (páros oldal) házszámozása tárgyú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
2.) Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” elnevezésű
felhíváshoz történő csatlakozásra
3.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok árverési értékesítésének jóváhagyására
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4.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására
5.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
szóló rendeletének megalkotására
6.) Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére
7.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország
gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
8.) Önálló képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és
macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
9.) Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel
történő megállapodások megkötésére
10.) Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára
11.) Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére
12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet
időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének
meghatározására
13.) Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
14.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári
ügyeleti rendjének elfogadására
15.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
16.) Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és
(195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
17.) Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések
támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
18.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Geiger Ferenc: Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Geiger Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet néhány rendezvényről,
eseményről:
- Elmondja, hogy a kerületi Adventi rendezvény sorozat színvonalasan, sok
résztvevővel, sikeresen bonyolódott le. Megköszöni a megjelentek, illetve a
kollégák részvételét.
- Január 18-án a Galériában az „Első az egyenlők között” címmel Jancsó Sarolta
estje került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
- Január 19-én a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat a vasútállmáson az
emlékmű előtt megemlékezést tartott a magyarországi németek elhurcolásának
emléknapján a vasútállomáson.
- Január 20-án a Független Nők Egyesülete megrendezte a Táncsics Mihály
Művelődési Házban a hagyományos jelmezes „Banyabál”-ját.
- Január 26-án a Táncsics Mihály Művelődési Házban kerül megrendezésre az
Önkormányzati bál.
- Január 27-én a Soroksári Római Katolikus és a Soroksári Református
Egyházközösségek közös farsangi bált rendeznek a Táncsics Mihály Művelődési
Házban.
- Február 3-án a Táncsics Mihály Művelődési Házban kerül sor a Páneurópa
Iskoláért Alapítvány által rendezett bálra.
- Február 10-én a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett
Soroksári Sváb Bál kerül megrendezésre.
- Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2018. január 29. és február 2.
között szabadságon lesz külföldön.
- A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház igazgatója tájékoztatást adott arról, ami a
Soroksári Hírlapban is megjelenésre fog kerülni, illetve a Facebookon a
tájékoztatás már megtörtént azzal kapcsolatban, hogy a Kórház Sürgősségi
Betegellátó részlege központi forrásból felújításra fog kerülni, ezért 2018. február
közepétől a kivitelezési munkák befejezéséig a rendelés szünetelni fog. A
sürgősségi részleg betegeket nem fog tudni fogadni, illetve a betegek se fognak
tudni jelentkezni. A Mentőszolgálat a betegeket más kórházakba fogja szállítani.
- Az ingyenes német és angol nyelvi és informatikai képzések a Grassalkovich
Antal Általános Iskolában és a Páneurópa Általános Iskolában 2018. január 3-tól
elindultak 119 fő részvételével.
- A MÁV-HÉV Zrt. az Önkormányzat megkeresésére tájékoztatást adott arról,
hogy 2017 novemberében elvégezték a Szent István utcai, illetve a Millenniumtelep megállóhely között a pálya zaj és rezgés csökkentéséhez szükséges gumi
elemek cseréjét. Jelzi, hogy nem kapott még visszajelzést arról, hogy ez mennyire
javított a hanghatáson, illetve a rezgésen.
- Önkormányzatunk a Főpolgármesteri Hivatal Beruházási osztályát is felkereste,
mivel több probléma is felmerült az aluljárókkal kapcsolatban. Tájékoztatást
adtak arról, hogy a Főosztály feladatai között nem szerepel az aluljárók
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felújításával, illetve akadálymentesítésével összefüggő projekt. A jelenlegi
információik szerint a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre. A tárgyi aluljárók
sorsa nagymértékben függ attól, hogy a H6-os HÉV vonal milyen jövőbeni
szerepet kap, az ezzel kapcsolatos tanulmányterv készítése a NIF Zrt-nél
folyamatban van. Azonban ez még nincs kész. „Tehát ezt nem tudjuk egyelőre
megmondani.”
- Adóhatóságunk tavaly november végétől intenzív behajtási időszakot tartott. Az
osztály novemberben elkészítette a hátralékosok listáját, melyben az 1000 Ft
feletti tartozásokat vizsgálták. A vizsgálat során feltárásra került, hogy 1638
magánszemélynek 135.618.000,- Ft tartozása van. A kollégák összesen 508
telefonhívást bonyolítottak le, melynek hatására 1.520.000,- Ft került befizetésre
a házipénztárba, valamint csekken, illetve utalással 6.800.000,- Ft. Véleménye
szerint a telefonhívásoknak volt hatása a tartozások csökkentése érdekében.
- 2018. január 1-jétől megváltozik az adóigazgatási jogszabály. A bevallási
nyomtatványok helyett 2018-tól „adóbejelentő lapok” lesznek, így ezeket már
nem nyomtatványnak kell majd nevezni. A legfőbb változás, hogy az
adójogszabályokat ezentúl nem egy, hanem 3 törvény fogja szabályozni.
Véleménye szerint ez még bonyolultabbá fogja tenni ezt a dolgot, azonban reméli,
hogy ez nem így lesz. Ismerve az állampolgárokat, illetve az állampolgároknak –
bocsánat – a nem odafigyelését, biztos, hogy gondok, illetve problémák fognak
felmerülni ezzel kapcsolatban. Reméli, hogy a kollégák ezt megfelelően fogják
tudni majd kezelni. Fontos változás még az is, hogy a be nem fizetett adóbírságot
már nem lehet adók módjára behajtani, hanem a NAV-ot kell közvetlenül
értesíteni és a tartozást majd ők fogják behajtani.
- Elmondja a helyi és munkáltatói támogatási ügyekkel kapcsolatban, hogy 2018.
január 31-e a kérelem benyújtásának a határideje. Az állampolgárok eddig 19 db
nyomtatványt vittek el, azonban kérelem benyújtására eddig nem került sor.
Valószínűnek tartja, hogy ebben az időszakban kerülnek majd a kérelmek
benyújtásra, ami azért fog a kollégáknak problémát jelenteni, mert a
nyomtatványokat sokan hibásan adják le, illetve rossz nyomtatványt nyújtanak be.
Véleménye szerint ezzel a kollégáknak plusz munkájuk lesz.
Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban.
Egresi Antal: Jelzi, hogy nem közvetlenül az elhangzottakkal kapcsolatban
szeretne kérdést feltenni, hanem a jelenlegi - télies – időjárással, illetve a Dobó
utcánál, illetve a Vecsés utcánál óriási gondot jelentő közlekedéssel kapcsolatban.
Kérdezi a Polgármester Úrtól, hogy köthet-e az Önkormányzat az FKF. Zrt-vel
egy olyan megállapodást, hogy a sószóró autók a Dobó utcánál a Felső-Dunasor
magasságában sózzák fel a havas, illetve a csúszós útszakaszt - ezzel segítve az
ott lakóknak a Grassalkovich útra való feljutását - továbbá a Vecsés utcai dombos
útszakasz felsózását is vállalják el.
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Geiger Ferenc: Valóban nem a kérdésekhez tartozik, de véleménye szerint ez egy
olyan közérdekű dolog, amit meg fognak nézni, és meg fognak vizsgálni. A Dobó
utca egy kicsit szerencsésebb helyzet, az FKF Zrt. szóvivőjével közvetlen
kapcsolatban van és személyesen is tud neki szólni. A kollégák fel fogják venni a
kapcsolatot az FKF Zrt-vel, mindkét útszakasszal kapcsolatban.
Kéri elővenni a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
anyagot, mely 11db határozati javaslatot tartalmaz.
- a 19/2017.(I.17.) és 3/2016.(I.19.) határozattal módosított
302/2014.(V.13.) határozat a Vadevezős u. kerékpárút építés miatti
elektromos hálózat kiváltásával kapcsolatos. Elmondja, hogy a
beruházás még nem készült el. Ezért kéri a határidőt 2018. december 31ére módosítani.
- a 195/2015.(IV.14.) határozat az Orbánhegy csatornázásával, illetve
kisajátításával. Bizonyos területeken meg lehetett oldani, viszont
vannak olyan helyrajzi számok, ahol nem lehetett megoldani. A
határidőt hosszabbítja a kisajátítási eljárás. Ezért kéri a határidőt 2018.
december 31-ére módosítani.
- 442/2016.(X.18.) és 140/2017.(IV.11.) határozattal módosított
535/2015.(X.13.) határozat a Pistahegyi Óvoda tulajdonjogi helyzete
rendezésének az ügye. A Fővárosi Önkormányzattal a tárgyalások még
folyamatban vannak, mert felvetődött annak a lehetősége is, hogy nem
tulajdonjogot kapna az Önkormányzat, hanem valamilyen másféle
használatot, amely biztosítja, hogy a befektetett összeg visszatérüljön.
Ezért kéri a határidőt 2018. szeptember 30-ára módosítani.
- 21/2017.(I.17.) határozattal módosított 5/2016.(I.20.) határozat
módosítása az Újtelepen a közös tulajdonú területen az „A” jelű
területrész fejlesztése. A Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta. Ezért
kéri a határidőt 2018. szeptember 30-ára módosítani.
- 257/2017.(V.09.) határozat a Tündérkert fejlesztésével kapcsolatos. A
döntések megszülettek a Fővárosban is, meg a kerületben is. a
költségvetésbe az összeg beállításra került, azonban a Fővárossal a
támogatási szerződés még nem került megkötésre. Ezért kéri a határidőt
2018. május 31-ére módosítani.
- 259/2017.(V.09.) határozat módosítása a Hősök terén illemhely
létesítésével kapcsolatos. Az ajánlatok bekérése még folyamatban van.
A Fővárosi Önkormányzat elindított egy nyilvános illemhely kiépítési
programot, melyhez kérte a kerületek javaslatait, melyet
Önkormányzatunk is benyújtott. Ezért kéri a határidőt 2018. december
31-ére módosítani.
- 265/2017.(V.09.) határozat módosítása szintén Orbánhegyi
kisajátítással kapcsolatos. A kisajátítási tárgyalás 2018. február 19-ére
van kitűzve, mert az Önkormányzat az ingatlan nem tudta megvásárolni.
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Nem tudják, hogy fellebbezés lesz-e az ügyben. Ezért kéri a határidőt
2018. december 31-ére módosítani.
377/2017.(IX.12.) határozat a Waberer’s felajánlott egy Skoda Octavia
típusú autót a Fővárosi Katasztrófavédelem Dél-Pesti Kirendeltségének.
Az autót csak úgy fogadhatják el, hogy az Önkormányzat kapja meg és
adja tovább a Katasztrófavédelem részére. A két vezérigazgató a
kulcsokat már átadta, de még az okmányok még nincsenek az
Önkormányzat nevén. Ezért kéri a határidőt 2018. április 30-ára
módosítani.
372/2017.(IX.12.) határozat a GOH csomópontban található felüljáró
festéséről szól. Az ajánlatok bekérésre kerültek, melyek között van egy
nagyon jó soroksári vállalkozó. Ifj. Greznár, aki fantasztikus
festményeket készít, viszonylag olcsó áron. Kimondottak házfalakra
készít festményeket. Még várnak ajánlatokat. Ezért kéri a határidőt
2018. március 31-ére módosítani.
394/2017.(IX.12.) határozat a 185968/6 hrsz. kapcsolatosan a Testület
már döntött túlépítés miatt a kiürítésről. A kiürítéshez felszólítás, annak
eredménytelensége esetén bírósági döntés szükséges. Ezért kéri a
határidőt 2018. december 31-ére módosítani.
503/2017.(XI.07.) határozat a 186590 hrsz. ingatlan – a Tündérkertnél
lévő „nagy terület” - tulajdonjog megállapításával kapcsolatos. Tanúk
felkutatása zajlik, az egyik tanú a nővére lesz - mivel maga nem lehet
tanú – aki ugyanúgy tudja, hogy az ingatlan az Önkormányzat tulajdona
volt, mint Ő. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola volt igazgatója, Őrffy
Úr - aki annak idején úttörővezető volt a kerületben – szintén tanúskodni
fog, és igazolni fogja, hogy az érintett terület tanácsi tulajdonban és
kezelésben állt. Ezért kéri a határidőt 2018. december 31-ére
módosítani.

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
módosítja a 19/2017. (I.17.) határozattal és a 3/2016.(I.19.) határozattal
módosított 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december
31-ére.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
„I. 196530/1, 196570/1, 196568/5, 196562, 196458, 196 478 és 196514/3 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha
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az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja
megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás
megindítását.”
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 442/2016.(X.18.) és a 140/2017.(IV.11.) határozatokkal módosított
535/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
4.) A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja a 21/2017.(I.17.) határozattal módosított 5/2016.(I.19.) határozat II.
pontjának végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
5.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 257/2017.(V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2018. május 31ére.
6.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 259/2017. (V.09.) határozata végrehajtási határidejét 2018. december
31-ére.
7.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 265/2017.(V.09.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
8.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 377/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. április 30ára
9.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 372/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. március
31-ére.
10.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 394/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
11.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 503/2017.(XI.07.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
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 5/2018. (I. 23.) határozata a Bp. XXIII. ker. Vadevezős u. (EuroVelo® Vecsés út – Gyáli patak között) kerékpárút építés miatti elektromos
hálózat kiváltásával kapcsolatos döntéséről szóló 19/2017. (I.17.) határozattal
és 3/2016. (I.19.) határozattal módosított 302/2014.(V.13.) határozat
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 19/2017. (I.17.) határozattal és a 3/2016.(I.19.) határozattal
módosított 302/2014.(V.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. december
31-ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy
196570/1,196568/5, 196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562,
196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2,
196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú
ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015. (IV.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint:
„I. 196530/1, 196570/1, 196568/5, 196562, 196458, 196 478 és 196514/3 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha
az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja
megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás
megindítását.”
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018.(I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Pistahegyi
köz 1. szám alatti óvoda (195271/112. hrsz) tulajdonjogi rendezésének
kezdeményezéséről szóló, 442/2016. (X.18.) és a 140/2017.(IV.11.)
határozatokkal módosított 535/2015. (X.13.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 442/2016.(X.18.) és a 140/2017.(IV.11.) határozatokkal módosított
535/2015.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2018. (I. 23.) határozata az Újtelep „A” jelű akcióterület
fejlesztésével kapcsolatos döntéséről szóló 214/2012.(V.08.) Ök., valamint az
ezt módosító 4/2013.(I.15.) Ök, 5/2014.(I.21.) Ök., és 4/2015.(I.20.)
határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2017.(I.17.) határozattal
módosított 5/2016. (I.19.) határozat módosításáról
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A Képviselő-testület ügy dönt, hogy
módosítja a 21/2017.(I.17.) határozattal módosított 5/2016.(I.19.) határozat II.
pontjának végrehajtási határidejét 2018. szeptember 30-ára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018.(I. 23.) határozat a „Molnár-szigeti volt napközis tábor
(Tündérkert) területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre”
című városrehabilitációs projekttel kapcsolatos döntésekről szóló 257/2017.
(V.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 257/2017.(V.09.) határozat végrehajtási határidejét 2018. május 31ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2018. (I. 23.) határozata a Hősök terén nyilvános illemhely
létesítésével kapcsolatos döntéséről szóló 259/2017. (V.09.) határozatának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja 259/2017. (V.09.) határozata végrehajtási határidejét 2018. december
31-ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2018. (I. 23.) határozata a a 196568/5 helyrajzi számú,
természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Orbánhegyen található
ingatlan egyes részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről
szóló 265/2017. (V. 09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 265/2017.(V.09.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2018. (I. 23.) határozata személygépjármű tulajdonjogának
elfogadásáról és térítésmentes átadásáról szóló 377/2017. (IX.12.) határozat
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 377/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. április 30ára
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (I. 23.) határozata a GOH csomópont felüljáró
festésével kapcsolatos döntésekről szóló 372/2017. (IX.12.) határozat
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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módosítja a 372/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási határidejét 2018. március
31-ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 185968/6
hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások
kezdeményezéséről szóló 394/2017. (IX.12.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 394/2017.(IX.12.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186590
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog megállapítása iránti peres eljárás
kezdeményezéséről szóló 503/2017. (XI.07.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja az 503/2017.(XI.07.) határozat végrehajtási idejét 2018. december 31.
napjára.
Geiger Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér. 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
2.napirendi pont:

Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: A felhívás kiosztásra került. Kaposvár polgármestere kereste
meg, mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke. Ők szerveztek egy
ilyen jellegű kongresszust is és ott született döntés. Ezt követően pedig a
Kormányhivatal vezetőjétől dr. György Istvántól is megkapta a levelet. A
csatlakozásról kell döntenie a Képviselő-testületnek.
Fuchs Gyula: Az előterjesztés olvasása közben az jutott az eszébe, hogy a
hajléktalanszállón jelenleg is laknak migránsok, vagy menedékkérők. Kérdezi,
hogy abban az esetben, ha a Testület elfogadja a határozatot, akkor ezekkel az
emberekkel mi lesz, azonnal ki lesznek telepítve.
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Geiger Ferenc: Nem, itt arról szól a dolog, hogy egyrészt a Kormány fog hozni
egy törvényt, még a választások előtt és ezt követően pedig központi döntések,
központi intézkedések tudnak születni. Akinek már megvan a letelepedési
engedélye, illetve van tartózkodási engedélye, elbírálták már a menedékkérő
kérelmét, azokra ez nem vonatkozik.
Fuchs Gyula: Tehát értelmezése szerint visszamenőleges hatálya nincsen, az a
két-háromezer fő, akik az országban tartózkodnak, azok maradhatnak.
Geiger Ferenc: Akinek el van bírálva a menedékkérő kérelme és
menedékkérőnek minősül, azoknak nem vonatkozik a jogszabály.
Fuchs Gyula: A kormányzat millió döntést hoz, amiról nem kéri ki az
önkormányzatok véleményét. „Most miért vannak egyesek, miért nem az összes
előtt kérik ki az önkormányzatok véleményét, miért pont egyes esetekben?”
Geiger Ferenc: „Ez költői kérdés, ugye?”
Fuchs Gyula: „Uszkve.”
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Úgy gondolja, hogy ez nem éppen költői
kérdés, tekintettel arra, hogy ez egy civil kezdeményezés, innentől kezdve
mindenkinek szíve joga, hogy támogatja-e, vagy sem. Ha ilyen módon meg lehet
védeni az országot, és a nemzetünket, akkor kér a támogatást.
Geiger Ferenc: A kérés nem a központi kormányzattól jött, hanem Szita
Károlytól kapták meg.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy Soroksár közigazgatási területén
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és
3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018. (I. 23.) határozata a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy Soroksár közigazgatási területén
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

3.napirendi pont:

Javaslat
Eperföld
utcai
ingatlanok
árverési
értékesítésének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Nincs szóbeli kiegészítése, de mivel az előterjesztés elég
terjedelmes, és kiosztósként került a Képviselő-testület elé, ezért rövid
tájékoztatást ad. Mindenki előtt ismeretes, hogy a Képviselő-testület döntött az
Eperföld utcai – a Fővárosi Önkormányzattal ½ - ½ tulajdonban lévő - ingatlanok
értékesítéséről. A vagyonrendelet módosításával a Képviselő-testület lehetőséget
teremtett arra, hogy a saját pályázati eljárási szabályok helyett a Fővárosi
Önkormányzat szabályzata kerüljön alkalmazásra. Ennek keretében megbízásra
került a BFVK Zrt., hogy folytassa le az eljárást és a pályáztatást, amely
eredményes volt. Az első fordulóban három ajánlattevő tett ajánlatot, a második
fordulóban kettőre redukálódott az ajánlattevők száma. Közülük a Peregrini Kft.
bruttó 50.800.000,- Ft vételár ajánlatot tett, amely szerencsére az ingatlanforgalmi
szakértő által meghatározott összeg fölötti és a kikiáltási ár fölötti összegnek
minősül. Az eljárás alapvetően érvényesnek tekinthető, az eljárást a közjegyző is
hitelesítette. A tisztelt Képviselő-testület feladata, hogy most jóváhagyja ezt a
pályázati eljárást és a győztes eredménymegállapítását.
Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy ennek az összegnek a fele az Önkormányzaté.
Geiger Ferenc: Igen, fele az Önkormányzaté, a határozati javaslatban szerepel
25.400.000,- Ft.
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dr. Spiegler Tamás: Annyival kiegészíti, hogy ebből az összegből már
2.000.000,- Ft-ot letett minden cég, előlegként. Természetesen, aki nem nyert
azok részére ezen összeg visszautalásra került. A győztesnél pedig beszámításra
kerül.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület
I. hozzájárul a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú
ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) értékesítéséhez
50.800.000,- Ft. együttes vételár ellenében, a BFVK Zrt., mint megbízott által
lefolytatott, kétfordulós pályázati eljárásban legmagasabb vételár ajánlatot tevő
Peregrini Kft. részére azzal, hogy a vételárból az önkormányzatot az ½-ed arányú
tulajdoni hányadának megfelelően 25.400.000,- Ft. illeti meg.
II. Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a további
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. március 31.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld utca
1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. hozzájárul a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú
ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) értékesítéséhez
50.800.000,- Ft. együttes vételár ellenében, a BFVK Zrt., mint megbízott által
lefolytatott, kétfordulós pályázati eljárásban legmagasabb vételár ajánlatot tevő
Peregrini Kft. részére azzal, hogy a vételárból az önkormányzatot az ½-ed arányú
tulajdoni hányadának megfelelően 25.400.000,- Ft. illeti meg.
II. Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a további
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2018. március 31.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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4.napirendi pont:

Javaslat a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
rendelet
elfogadására
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 bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
elfogadását.
dr. Kolosi István: Kérdezi, hogy a rendeleten lehet-e változtatni. Azt tanulta a
jogi egyetemen, hogy annak nincsen értelme, hogy olyan szabályokat hozzanak,
amit nem tartanak be. Megint előjött a szobor kérdése. Gondol itt arra, hogy fel
lehet-e mászni a szoborra, ha nem követnek el szabálysértést, bűncselekményt,
akkor is büntetendő. Ezen szabályt nap, mint nap, akár az állampolgárok, akár a
képviselők megszegik, itt gondol Sinkovics képviselő úrra. A filmjében látható
volt, hogy rajta ült a szobornak lépcsőjén, tehát ezt a szabálysértést elkövette.
Tehát valami módon jelezni kéne vagy egy kerítéssel, és táblával, hogy nem lehet
a lépcsőre felmenni, vagy ezt a rendeletet ne fogadja el a Testület. A Kitelepítési
emlékműnél a gyerekek érzik a késztetést arra, hogy felmenjenek, hogy a kutyát
megsimogassák. Nincsen értelme annak, hogy hoznak egy olyan rendeletet, amit
egyébként nem tartanak be. Nem tudja azt sem elfogadni amikor azt mondja az
Osztályvezető Úr, Ők majd okosan kezelik ezt a történetet, mert vagy büntetik,
vagy nem büntetik. A közterület-felügyelők észreveszik akkor, ezt vagy
pénzbírsággal vagy figyelmeztetéssel büntetni kell. Nem úgy el eljárni, hogy
esetleg félrenéznek.
Geiger Ferenc: A probléma valós, el kell dönteni. Tény, hogy nyáron is a másik
szoborra is felmásznak a kisgyerekek.
dr. Kolosi István: Javasolja, hogy a rendeletből ezen rész kerüljön ki.
dr. Laza Margit: A szabályzatok szerint, ha a képviselő a rendelet-tervezet
módosítására tesz javaslatot, akkor azt hétfőn 12.00 óráig lehet megtenni.
Véleménye szerint van szükség ilyen szabályozásra, ha szabálysértés vagy
bűncselekmény lenne, akkor nem is szabályozhatnák. Van egy olyan „rés”,
amikor tényleg nem jó, ha ráülnek, felmásznak, vagy letörik a fazék fülét stb. Az
Önkormányzat nem szabálysértési hatóság, szabálysértési ügyben nem járhat el.
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Geiger Ferenc: Amennyiben a rendeletben marad, akkor a közterület-felügyelet
megoldja, mint ahogy eddig is megoldották. Az Osztályvezető úr is elmondta,
hogy minden alkalommal a fokozatosság elvét betartják, minden esetben először
csak figyelmeztetés történik, és ezt követően is csak a minimális pénzbírságot
szabják ki. El kell dönteni.
Fuchs Gyula: A rendelet életbelépése után egyből felolvassa a két unokájának,
hogy tartsák be a szabályokat, és pénzt is tartsanak maguknál, ha a rendészek
megbüntetik őket, akkor egyből a helyszínen rendezi tudják a bírságot.
Geiger Ferenc: Ha Ön van velük, akkor Önt fogják megbüntetni. El kell dönteni.
Van egy módosító javaslat.
dr. Laza Margit: A módosító javaslatot hétfőn 12.00 óráig kellett volna
benyújtani.
Geiger Ferenc: A Jegyző Asszonynak igaza van, akkor viszont okafogyottá vált
a módosítás.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól,
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
1/2018.(II.01.)
önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

5. napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek használatáról és a közterületek
rendjéről szóló rendeletének megalkotására
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
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dr. Laza Margit: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
rendelet elfogadását.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a közösségi
együttélés
alapvető
szabályairól,
valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
1/2018.(II.01.)
önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

6. napirendi pont:

Javaslat
a
2018.
évi
forrásmegosztás
véleményezésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Polonkai Zoltánné: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Ebben az évben több pénzt kap a került, mint eddig, ezért
javasolja az elfogadást.
Kéri a bizottságok véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság örömmel vette a 20 %-kal több összeget, és
javasolja elfogadni.
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Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést
követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
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 19/2018. (I.23.) határozata a a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi
megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről, a testületi ülést
követően haladéktalanul értesítse Tarlós István főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

7. napirendi pont:

Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját
bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény
3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegének megállapítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Polonkai Zoltánné: Nincs szóbeli kiegészítése.
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Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzatának tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen
költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2018. február 15.
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 20/2018. (I. 23.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját
bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzatának tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen
költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Geiger Ferenc Polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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8.napirendi pont:

Önálló
képviselői
indítvány
(Javaslat
önkormányzati eb- és macskaivartalanítási
program
létrehozásáról
szóló
döntés
meghozatalára)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő

Geiger Ferenc: Kérdezi a Képviselő Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Preklerné Marton Ilona: Kiegészítésként elmondja, hogy az Illatos úti telepre a
beszállított és befogadott állatok számának tekintetében, sajnos Soroksár egész
előkelő helyet foglal el. Nem emlékszik pontosan, de vagy a 4. vagy az 5. hely. A
honlapon a kölyökkutyákra vonatkozóan talált összefoglalást, amit felolvas a
képviselőknek. A FÖRI Állategészségügyi Szolgálatának Illatos úti telepére
évente 6-700 kölyökkutyát adnak le a gazdák, akik nem tudják, vagy nem akarják
elhelyezni a nem kívánt szaporulatot. Az ivartalanítás nem kegyetlenség, hanem
felelős magatartás.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati
javaslat I. és II. pontját támogatja.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság is támogatja a javaslatot.
dr. Kolosi István: Kérdezi, hogy miért szerepel az előterjesztésben, hogy kutyák
esetében csak oltással és chippel ellátott ebek vehetnek részt. Úgy gondolja, hogy
maga a képviselői indítvány támogatandó. Soroksáron is azok a kutyák okozzák
a legnagyobb problémát, akiknek nincsen felelős gazdája, márpedig a felelős
gazda bechipeltetni és akár ivartalanítja is. Nagyon sok külterületen olyan ebek
vannak, nagyon nagy szaporulattal, akik ezekkel nem rendelkeznek. Miért vannak
ezek az ebek kizárva, mert valószínűleg ezek okozzák a legtöbb gondot.
Preklerné Marton Ilona: Első körben szeretné leszögezni, hogy ez csak egy elvi
döntés. Úgy gondolja, hogy az osztályon megfelelő szakmai tudással rendelkező
kollégák dolgoznak, akinek a szakmai tudásában nagyon megbízik. Az
előterjesztésbe azért került be a kutyák esetébe a chippel való ellátottság, hiszen
ezt az ivartalanítási programot Soroksárra vonatkoztatják. Azt szeretnék, ha a
soroksári emberek állatai vehetnének ebben részt. Kutyák esetében a chip
adataiból lehet igazolni, hogy a gazda soroksári illetékességű. Mikó képviselő
úrral beszélgetett arról, hogy a cicák nincsenek chipelve. Arra gondolt, hogy a
cicáknak is van oltási könyvük. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy csak chippel
ellátott kutyusok vehessenek ebben részt. Az Osztály szakmai tudására bízzák. Az
Osztály ki fog dolgozni egy javaslatot, ami a Képviselő-testület elé fog kerülni.
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Geiger Ferenc: A programban lehet majd részletesebben szabályozni. Az jelent
problémát, hogy azzal együtt, hogy kötelező a kutyának a chipeltetése, nagyon
sok soroksári állampolgárnak is van olyan kutyája, amelyik nincsen bechipeltetve.
Az Állatmentő Egyesülettől tudják, hogy sok esetben soroksári illetőségű kutya
szökött ki valahonnan és nem találnak benne chipet. Meg kell nézni, hogy mit
tudnak ezzel kezdeni.
Mikó Imre: A Képviselő Asszonnyal próbáltak közös álláspontot kialakítani. Az
előterjesztésből azt veszi észre, hogy elsősorban a kutyákra vonatkozik a javaslat,
és a macskákról kevésbé van szó. Kérdezi, hogy ennek van valami előzménye,
esetleg megkeresték-e a Képviselő Asszonyt.
Preklerné Marton Ilona: Tulajdonképpen a kutyák azért kaptak nagyobb
hangsúlyt az előterjesztésben, mert közelebb állnak a szívéhez, az egyik oka ez.
A másik oka, hogy Soroksáron volt egy olyan helyzet – amiről az érintett hölgytől
szerzett tudomást - hogy egy háztartásban húszon valahány kutya volt. A kutyák
elszállíttatása az Önkormányzatnak nagyon sokba - 800.000.- Ft körüli összegbe
- került. A Hivatal teljesen jogosan járt el, de ez akkor is az Önkormányzatnak
költség. Ennek a hölgynek nem volt pénze, hogy ivartalanítsa a kutyákat és a
kutyák egymás között szaporodtak. Úgy gondolja, hogy valamit lépni kell.
Amikor a hölgy megkeresete, akkor jutott eszébe, ha akkor már lett volna egy
ivartalanítási program… Az ivartalanítási program nem egyik napról a másikra
fogja meghozni az eredményét, ez egy hosszú folyamat. Úgy gondolja, hogy az a
felelős állattartás, ha megelőzik a bajt. Látja, hogy az állatvédelmi egyesületek
mennyi mindent próbálnak tenni, hogy megmentsék ezeket az állatokat, de náluk
is szűkös a befogadóhely. Nem tudják ellátni, tehát itt a megelőzés fontos. Mikó
képviselő úrral ezt megbeszélték, hogy neki a cicák is fontosak. Teljesen a Hivatal
azon osztályára fog hagyatkozni, akiknek megvan a megfelelő tudásuk arra, hogy
a cicák esetében is oldják meg ezt a helyzetet. A program anyagi oldalára kitérve
még szeretné elmondani, hogy a költségvetésben ez nem lesz megterhelő. Az
előterjesztésben szerepel, hogy meghatároznak egy összeget, hogy a Hivatal
javaslata alapján a Képviselő-testület mennyit szán rá, és a költségvetési keret
kimerüléséig tartana a program. Amennyiben az erre szánt összeg elfogy akkor
vége a programnak.
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Azon az állásponton van, hogy sokkal több
előnye lehet a program bevezetésének, mint amennyi hátránya, ha hagyják, hogy
ezek az állatkát túlszaporodjanak. Kéri a grémium tagjait, hogy támogassák ezt a
javaslatot.
Mikó Imre: Az állatok ivartalanításával kapcsolatban a Képviselő Asszony
említette a macskákat, a cicákat, melyek ugye még szaporábbak, mint a kutyák és
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még nehezebben lehet ellenőrizni az esetleges vemhességet, illetve nehezebben
lehet azonosítani, hogy a macskák honnan származnak. A Hivatalnak úgy kell
majd a rendeletet kitalálnia, hogy azonosítható legyen, hogy az állat valóban
kerületi és nem a szomszéd kerületből érkezett. Szeretné a Hivatal és a Képviselőtestület figyelmét felhívni, hogy ez a program csak önkéntesen működik. Sok
évvel ezelőtt a Külső Vörösmarty utcába volt egy ügy, ahol hasonló belső
szaporulatok okán közel 10 kutya gyűlt össze, ami a szomszédokat nagyon
zavarta. Bár a hatósági állatorvos kivonult és megállapította, hogy egy pár
kutyának nincsen oltása veszettségre, nemhogy chipje, ennek ellenére simán
lecsengett a dolog. Most már örömmel jelenti, hogy csökken az alom létszáma,
valószínűleg megöregedtek a kutyák, de az ingatlanon még mindig ugyanaz a
helyzet, mert a tulajdonos egy kicsit nagyot hall és őt nem zavarja a kutyaugatás.
Érdemes azt is belevenni a rendeletbe, hogy hogyan lehet kötelezni, vagy
egyáltalán kötelezhető-e erre, hogy a tulajdonos a magántulajdonán tartott kutyát
elvigye és még kedvezményesen ivartalanítsa.
Geiger Ferenc: További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja kutyák és macskák tekintetében önkormányzati ivartalanítási
program kidolgozását.
II. felkéri a Polgármestert a program kidolgozására, és a képviselő-testület részére
történő új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2018. március 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 21/2018. (I. 23.) határozata az önkormányzati eb- és
macskaivartalanítási program létrehozataláról szóló döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. támogatja kutyák és macskák tekintetében önkormányzati ivartalanítási
program kidolgozását.
II. felkéri a Polgármestert a program kidolgozására, és a képviselő-testület részére
történő új előterjesztés készítésére.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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9.napirendi pont:

Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és
Soroksári Sport Club Kft.-vel történő
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető-helyettes Asszonytól, hogy van-e
szóbeli kiegészítése.
Kovátsné dr. Prohászka Beáta: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: A határozati javaslat elfogadásakor egy kis segítséget kér, hogy
melyik ponthoz pontosan milyen összeget kell írni. Kéri a bizottságok
véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság két
határozatot hozott. Az egyik határozatban a határozati javaslat I. pontjával
kapcsolatban nem foglalt állást. A másik határozatban a határozati javaslat II., III.
és IV. pontját elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Soroksár Sport Club Kft.
pénzbeli támogatásának összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog
értékét 1.809.000,- Ft-ban, az össz támogatás értékét 19.809.000,- Ft-ban és a
pénzbeli támogatást 18.000.000,- Ft-ban. A határozati javaslat IV. pontjában
42.000.000,- Ft + ÁFA összeget támogatott a Bizottság.
Geiger Ferenc: Gyakorlatilag a 42.000.000,- Ft a szponzorálási díj.
Egresi Antal: Igen.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata megegyezik
az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatával.
Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét.
Geiger Ferenc: Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon Tüskés Józsefné
szavazásból való kizárásáról. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy aki
„igen”- nel szavaz, az a kizárásra szavaz.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel
történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során kizárja
a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 0 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal
3 tartózkodással nem zárta ki a szavazásból Tüskés Józsefnét.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2018. (I. 23.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való
kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel
történő megállapodások megkötésére” c. napirendi pont tárgyalása során nem
zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné képviselőt.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2018. évben 40.000.000,- Ft
összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi
költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1.
számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a
szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2018. évben
26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal
a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a
határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét
képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy
a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az
ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban, a támogatás
támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft -ban határozza
meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget
vállal a 2018. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
26

Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét
képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű
szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi
költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban
szereplő kötelezettségvállalások 2018. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal
és 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018. (I. 23.) határozata egyes szerződések Soroksári
Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2018. évben 40.000.000,- Ft
összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi
költségvetés terhére, és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1.
számú mellékletét képező szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert a Soroksári Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a
szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2018. évben
26.000.000,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal
a 2018. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a
határozat 2. számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét
képező, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy
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a Képviselő-testület a pénzbeli támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az
ingyenes használati jog értékét 1.809.000,- Ft-ban, a támogatás
támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 19.809.000,- Ft -ban határozza
meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig
kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri
a Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét
képező szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű
szponzori díj kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi
költségvetés terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert 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.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
V.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban
szereplő kötelezettségvállalások 2018. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

10. napirendi pont:

Javaslat
a
soroksári
nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
együttműködési
megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság a határozati javaslat I. és III. pontjának elfogadását
javasolja.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése
alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
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Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott a
Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési
megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati
rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való
beterjesztéséről.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2018. (I. 23.) határozat a soroksári nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése
alapján felülvizsgálta a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata 25/2014.(XI.14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott a
Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési megállapodást, és azt jelen előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal fogadja el, egyben felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési
megállapodások aláírására.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat alapján gondoskodjon a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati
rendelet módosításának következő Képviselő-testületi ülésére való
beterjesztéséről.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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11. napirendi pont:

Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának
ütemezésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását.
Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy elég lesz-e a szabadsága.
Geiger Ferenc: Biztos, hogy marad bent, mert nem szokta kivenni.
Bejelenti érintettségét.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon Geiger Ferenc szavazásból való
kizárásáról. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy aki „igen”- nel szavaz, az a
kizárásra szavaz.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi
pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger Ferenc
polgármestert.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással nem zárta ki a szavazásból Geiger Ferenc polgármestert.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2018. (I. 23.) határozata Geiger Ferenc szavazásból való
kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére” c. napirendi
pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Geiger
Ferenc polgármestert.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2018. évi rendes szabadságának ütemezését az általa
előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2018. (I.23.) határozata a Polgármester 2018. évi
szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Geiger Ferenc polgármester 2018. évi rendes szabadságának ütemezését az általa
előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

12. napirendi pont:

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyáriés téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a
2018. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendjének meghatározására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2018. évben
a) nyáron: 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig,
b) télen: 2018. december 24-től 2019. január 06-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan
ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III. a Polgármesteri Hivatal 2018. október 13-án (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
IV. a Polgármesteri Hivatal 2018. november 10-én (szombat / munkanap) zárva
tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
V. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 1-jén (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VI. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 15-én (szombat / munkanap) zárva
tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2018. (I. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
nyári- és téli igazgatási szünet időtartamának meghatározásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2018. évben
c) nyáron: 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig,
d) télen: 2018. december 24-től 2019. január 06-ig
tart.
Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan
ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2018. (I. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarendjének meghatározásáról
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
II. a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
III. a Polgármesteri Hivatal 2018. október 13-án (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
IV. a Polgármesteri Hivatal 2018. november 10-én (szombat / munkanap) zárva
tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
V. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 1-jén (szombat / munkanap) zárva tart.
Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VI. a Polgármesteri Hivatal 2018. december 15-én (szombat / munkanap) zárva
tart. Az ügyeletet a portaszolgálat telefonos tájékoztatás útján oldja meg.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző útján.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

13. napirendi pont:

Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási
rendjének jóváhagyására
Előterjesztő:
Szárazné Torkos Mariann osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Szárazné Torkos Mariann: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta a javaslatot.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt
I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális
és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéje (a továbbiakban: Bölcsőde) nyári
nyitvatartási rendjét akképpen, hogy a Bölcsőde 2018. július 23-től - 2018.
augusztus 10-ig zárva tart, és a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei
napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
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II. felkéri a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetőjét, hogy a gyermekek
felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket
a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont esetében 2018. február 15.
Felelős: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális
és Gyermekjóléti Intézményének vezetője
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2018. (I. 23.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézményének
Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt
I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális
és Gyermekjóléti Intézményének Bölcsődéje (a továbbiakban: Bölcsőde) nyári
nyitvatartási rendjét akképpen, hogy a Bölcsőde 2018. július 23-től - 2018.
augusztus 10-ig zárva tart, és a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei
napokra az általános nyitvatartási rend érvényes.
II. felkéri a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetőjét, hogy a gyermekek
felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket
a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont esetében 2018. február 15.
Felelős: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális
és Gyermekjóléti Intézményének vezetője
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

14. napirendi pont:

Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti
és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti
rendjének elfogadására
Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann
osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Szárazné Torkos Mariann: Nincs szóbeli kiegészítése.
34

Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatta
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartási rendjét jelen határozat
1. melléklete szerint elfogadja
II. az Óvodák és tagintézményeik nyári ügyeleti rendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
• Az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei a nyári zárva tartás ideje alatt
saját tagintézményein belül, illetve a II. Sz. Napsugár Óvodában fogadja
óvodásait,
• A II. Sz. Napsugár Óvoda óvodásait az intézmény nyári zárva tartásának
ideje alatt az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei fogadják,
• A III. Sz. Összevont Óvoda gyermekeit a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézménye valamint a II. Sz. Napsugár Óvoda fogadja.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. január 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 30/2018. (I. 23.) határozata az Óvodák és tagintézményeik heti
és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartási rendjét jelen határozat
1. melléklete szerint elfogadja
II. az Óvodák és tagintézményeik nyári ügyeleti rendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
• Az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei a nyári zárva tartás ideje alatt
saját tagintézményein belül, illetve a II. Sz. Napsugár Óvodában fogadja
óvodásait,
• A II. Sz. Napsugár Óvoda óvodásait az intézmény nyári zárva tartásának
ideje alatt az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei fogadják,
• A III. Sz. Összevont Óvoda gyermekeit a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézménye valamint a II. Sz. Napsugár Óvoda fogadja.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. január 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

15. napirendi pont:

Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1
helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest,
Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. és II. pontjának az elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239
Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.)
rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbeadja
Debreczeni Fanni részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés
aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeinek szem előtt
tartásával eltérhet.
Határidő: 2018. március 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 Önkormányzata Képviselőtestületének 31/2018. (I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület
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186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u.
119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239
Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.)
rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbeadja
Debreczeni Fanni részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés
aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeinek szem előtt
tartásával eltérhet.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

16. napirendi pont:

Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest
XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi
számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a határozati
javaslat „A” változatának elfogadását javasolja.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195171 valamint
(195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezését oly módon, hogy
megvásárolja a 195171 helyrajzi számú ingatlanból a (195167) helyrajzi számú
ingatlanba benyúló ingatlanrészt és kezdeményezi annak egyesítését a (195167)
helyrajzi számú ingatlannal.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a telekhatár-rendezéshez szükséges
változási vázrajzot és az alapján a 195171 helyrajzi számú ingatlanból az
Önkormányzat által megvásárolandó ingatlanrészre vonatkozó igazságügyi
szakértői értékbecslést, majd az értékbecslés által megállapított értéktől függően
készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület illetve a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét vételi
ajánlatról.
Határidő: 2018. május 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 ÖnkormányzataKépviselőtestületének 32/2018.(I.23.) határozata a Budapest XXIII. kerület 195171 és
(195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195171 valamint
(195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezését oly módon, hogy
megvásárolja a 195171 helyrajzi számú ingatlanból a (195167) helyrajzi számú
ingatlanba benyúló ingatlanrészt és kezdeményezi annak egyesítését a (195167)
helyrajzi számú ingatlannal.
II. felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a telekhatár-rendezéshez szükséges
változási vázrajzot és az alapján a 195171 helyrajzi számú ingatlanból az
Önkormányzat által megvásárolandó ingatlanrészre vonatkozó igazságügyi
szakértői értékbecslést, majd az értékbecslés által megállapított értéktől függően
készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület illetve a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét vételi
ajánlatról.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

17. napirendi pont:

Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló
kerületi
csatornafejlesztések
támogatási
feltételeknek való megfelelőségéről szóló
nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
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Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Kisné Stark Viola: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság támogatta a javaslatot.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati
javaslat I. és II. pontjának elfogadását javasolja.
dr. Kolosi István: Kérdezi, hogy az Önkormányzatnak erre van-e 500.000.000,-Ft + ÁFA költségkerete, mert az előterjesztésben olvasta, hogy talán két ponton
se felel meg a pályázatnak az Önkormányzat. Az egyik a vízfőmérő órák, a másik
pedig véleménye szerint településrész alrendszereként van meghatározva ez a 52
bekötés/km és úgy látja, hogy az Önkormányzat ennek nem tud megfelelni. Az
Önkormányzat teljes mértékben kötelezettséget vállal, hogy abban az esetben, ha
ezeknek a feltételeknek nem felel meg, akkor a pénzt ki kell fizetni.
Kisné Stark Viola: A megállapodásról Képviselő-testület már döntött, tehát a
Fővárosi Önkormányzattal már egy aláírt megállapodás van a csatornázással
kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat itt egy plusz nyilatkozatot kért és akkor
is le lett írva, hogy nem a kerület pályázik, hanem Budapest Főváros, ezért az
összes feltételt Budapest Főváros teljes területének kell figyelembe vennie. A
KEHOP-os pályázatban ez így van előírva. Vizsgálva lett külön-külön. Ezért is
lett leírva, hogy ha csak a Nyír u. és környéke projektet nézik, nem felel meg
ennek. A Fővárosi Csatornázási Művek által kiadott össz Budapesti csatornázási
terv alapján a Nyír utcában egy főgyűjtőt is kell építeni, csak így csatornázható ez
a terület. Ezeket mind leírták és ezt a Főváros is tudja és ezt a Enviroduna Kft.,
mint lebonyolító is tudja.
dr. Kolosi István: Itt abszolút településrész és ha csak Soroksárt nézik és nem is
csak a Nyír utcát…
Kisné Stark Viola: A KEHOP-os pályázat tekintetében a település az össz
Budapest.
dr. Kolosi István: De itt településrész van írva.
Kisné Stark Viola: Ezért megnézték külön-külön…
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dr. Kolosi István: Ezért gondolja, hogy Soroksár. Le is van írva, hogy
Soroksáron, még ha egész Soroksárt is veszik alapul, akkor se felel meg, mert az
Orbán utca is csak épphogy megfelel a feltételeknek.
Kisné Stark Viola: Igen, a főgyűjtő miatt, ezt ezért írták le, hogy ez lehet esetleg
egy olyan rész, hogy ha ezt máskép néz az Európai Unió, illetve a pályázatók
elbírálói. Ugyanezeket a feltételeket már két előterjesztésben is leírták, amikor a
megállapodásról a Képviselő-testület döntött.
Geiger Ferenc: Ezek a csatornaberuházások már meg is valósultak.
Kisné Stark Viola: Igen, a nagy része megvalósult. Ezek az utcák azok, amik
már ki is lettek fizetve, - ami ugyanabban a megállapodásban volt benne – amikor
volt önrész. Decemberben 72.000.000,- Ft már ki is lett fizetve. Ez már az a
pályázat, ahol a Főváros már nem kér önrészt.
dr. Kolosi István: Akkor csak reménykedni tudnak, hogy átmenjen és ne az
Önkormányzatnak kelljen ezt a részt kifizetni, mert akkor ez Soroksár számára
elég megterhelő lesz.
Mikó Imre: Mint a körzet képviselője, fontosnak tartja, hogy a Nyír utca
belterületi szakaszán a közel százvalahány méteres útszakasz csatornázásra
kerülhessen. A Polgármester úr emlékszik rá tavaly volt egy ilyen megkeresés,
ismételten. Több mint 10 éve várnak a lakók a csatornára. Az utca azóta
kiszabályozásra került, úgy tudja, hogy rendben van. Viszont ezt a főgyűjtő
csatornát, amit az Osztályvezető Asszony említett, muszáj megépíteni egy olyan
utcában, ami gyakorlatilag végig csatornázott az emeletes házak miatt, ezért a
rákötést ott nem lehet produkálni, mert, hogy ez a csatorna csak az erzsébeti
Alsóhatár utcai főgyűjtőbe köthető be. Néhány hónappal ezelőtt tavaly adtak egy
engedélyt, hogy a Külső Vörösmarty és a soroksári Alsóhatár út sarkán legyen
egy olyan terület, ahol egy fojtóaknát, vagy valami hasonlót fognak építeni. Ez
egy MÁV terület is, amire emlékezzenek. A gyűjtőcsatorna nélkül se a belterületi
Nyír utcaiak nem tudnak csatornához jutni újabb évekig, illetve a Fatimai –
Szőlőfürt u. – Temetősor többi része se lehet, hogy csatornázott legyen valamikor.
Ott is rendkívüli rossz a bekötési arány lehetősége, mert egyrészt beépítetlen,
másrészt részben rendezetlen. Nagyon fontos, hogy ezen részt vegyenek, még
akkor is ha esetleg kockáztatják, hogy egy kicsit többe fog kerülni, mert nem
tudnak előre lépni. Kéri, hogy mindenki támogassa.
Geiger Ferenc: A főgyűjtő nemcsak Soroksárt érinti, hanem a XVIII. kerületet
is, ha jól tudja.
Mikó Imre: Ez nem, mert ez csak kimondottan erre.
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Kisné Stark Viola: Ez nem érinti, ez nem az.
Geiger Ferenc: Tényleg az már készen van.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület egyben nyilatkozik, hogy amennyiben a BKISZ projekt második
szakaszában a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel
meg a pályázati felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt
a BKISZ projekt kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható
költsége keletkezik – bizonyíthatóan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának hibájából – úgy a Főváros írásos felhívására a Kerület az el
nem számolható költségek összegét a felhívás kézhezvételét követő 45 napon
belül megtéríti a Főváros javára.
II. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt, a támogatási feltételeknek való
megfelelősségről szóló nyilatkozat aláírására
Határidő: Geiger Ferenc polgármester
Felelős: azonnal
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 33/2018. (I. 23.) határozata a BKISZ projekt részeként
megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való
megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület egyben nyilatkozik, hogy amennyiben a BKISZ projekt második
szakaszában a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel
meg a pályázati felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt
a BKISZ projekt kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható
költsége keletkezik – bizonyíthatóan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának hibájából – úgy a Főváros írásos felhívására a Kerület az el
nem számolható költségek összegét a felhívás kézhezvételét követő 45 napon
belül megtéríti a Főváros javára.
II. felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt, a támogatási feltételeknek való
megfelelősségről szóló nyilatkozat aláírására
Határidő: Geiger Ferenc polgármester
Felelős: azonnal
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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18. napirendi pont:

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: dr. Laza Margit

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és a Jogi és
Ügyrendi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
megköszönte a tájékoztatót.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési
megköszönte a tájékoztatót.

és

Környezetvédelmi

Bizottság

Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Geiger Ferenc: Kérdés hiányában 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. Felhívja a Képviselőtestület figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatokat 2018. január 31-éig le kell adni.
Már nem kell a vagyonnyilatkozatok átvételéhez a Bizottságot összehívni, már a
Kolléganőnél is le lehet adni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kabinet
a szokásos időpontban csütörtökön tartja ülését.

K.m.f.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző
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