JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. július 5-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal
nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott
nyílt üléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann Antal, Dr. Bajuszné Veigli Katalin
Lujza, Egresi Antal, Fuchs Gyula, Kiss Jenő, Mikó Imre, Mizák Zoltán, Preklerné
Marton Ilona, Sinkovics Krisztián, Tüskés Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

Orbán Gyöngyi alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
Györky Erika aljegyző

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen. Javaslatot tesz a napirendre. A
meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest nem javasol módosítást.
Kérdezi, hogy valakinek javaslata van-e a napirenddel kapcsolatban.
Geiger Ferenc: Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendet, mely
szerint:
A Képviselő-testület
a 2016. július 5-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
3.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de
minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai
tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
4.) Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra
2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ)
5.) Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló
Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
7.) Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására

8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238
Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra
vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére
9.) Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Újtelep
út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés
megkötéséről
10.) Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
11.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás
felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (10.00 órára
javasolt)
12.) Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására
13.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
14.) Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos
u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad
részének megvásárlására
15.) Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker.
Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati
megállapodás megkötésére
16.) Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető
soron található ingatlan hasznosítására
17.) Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer
tulajdonjogának elismerésére
18.) Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29.
szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére
19.) Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út
65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására
20.) Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter)
21.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
22.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft.
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának
módosítására
23.) Fellebbezések
24.) Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények
végrehajtására történő felhatalmazásra
25.) Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására
(zárt ülés)
26.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem”
adományozására (zárt ülés)
27.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 271/2016. (VII.05.) határozata a 2016. július 5-ei Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2016. július 5-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
2.) Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
3.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de
minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai
tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
4.) Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra
2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ)
5.) Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló
Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra
6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
7.) Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására
8.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238
Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra
vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére
9.) Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Újtelep
út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés
megkötéséről
10.) Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
11.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás
felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (10.00 órára
javasolt)
12.) Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására
13.) Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
14.) Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos
u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad
részének megvásárlására
15.) Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker.
Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati
megállapodás megkötésére
16.) Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető
soron található ingatlan hasznosítására
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17.) Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer
tulajdonjogának elismerésére
18.) Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29.
szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére
19.) Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út
65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására
20.) Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter)
21.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
22.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft.
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának
módosítására
23.) Fellebbezések
24.) Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények
végrehajtására történő felhatalmazásra
25.) Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására
(zárt ülés)
26.) Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem”
adományozására (zárt ülés)
27.) Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
Geiger Ferenc: Sajnálattal tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy
hajnalban dr. Kolosi Ferenc képviselőtársuk életének 61. évében elhunyt. Kéri a
Képviselő-testület tagjaitól, hogy emlékének egy perces néma felállással
adózzanak.
(A Képviselő-testület egy perces néma felállással adózik az elhunyt dr. Kolosi
Ferenc emlékének.)
Geiger Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat dr. Kolosi
Ferenc Képviselő Urat saját halottjának tekinti. Temetéséről a későbbiek
folyamán történik intézkedés. A temetés időpontjáról a Hivatal mindenkit
értesíteni fog.
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Geiger Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet néhány rendezvényről,
eseményről:
- Június 10-én a Táncsics Mihály Művelődési Házban a Páneurópa Általános
Iskola Európa Napi műsort tartott.
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- Június 24-én az Önkormányzat dr. Nádor Ödön emlékére ünnepélyes névadási
ünnepséget tartott. Az Egészségügyi Szociális Intézmény felvette dr. Nádor Ödön
nevét.
- Június 24-én a Galériában került megrendezésre a Semmelweis Nap-i ünnepség.
Az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím a Képviselő-testület döntésének
megfelelően Hajdu Rózsa védőnő részére, valamint 7 fő részére kiosztásra került
a 10 éves, illetve 2 fő részére a 20 éves hűségjutalom átadásra került.
- Június 25-én kerületünkben több helyszínen - a Galéria szervezésében - került
megrendezésre a Múzeumok Éjszakája.
- Július 1. a Köztisztviselők Napja volt. Június 30-án a Molnár-szigeten került sor
a Hivatali dolgozók csapatépítésére.
- Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2016.
július 18-tól augusztus 22-ig igazgatási szünet lesz. A hivatal teljes bezárására
nincs lehetőség, az ügymenetet tartják, de ügyfélfogadás nem lesz. „Tehát ügyelet
mindenhol van.” Elmondja, hogy jövő héttől a Jegyző Asszony, illetve ő maga is
szabadságon lesz. A helyettesítésükről gondoskodtak. Jelzi, hogy bármikor
„mozgósíthatók” lesznek, mivel mind a ketten Budapest környékén fognak
tartózkodni.
- A Török Flóris Általános Iskola igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a
Diákolimpián nagyon nagy sikereket értek el. Kosárlabdában a 3. korcsoportban
budapesti és területi I., valamint országos III. helyezést értek el, 4. korcsoportban
budapesti és területi I. mellett országos VII. helyezést értek el, kézilabdában a 3.
korcsoport budapesti és területi I., valamint országos IV. helyezést értek el, a 4.
korcsoportban budapesti I. helyezést és területi II. helyezést értek el. Gratulál a
résztvevőknek. Jelzi, hogy az Önkormányzat lehetőség szerint jutalomban fogja
őket részesíteni.
- Adóellenőreink folyamatosan, több helyszínen tartanak bejárást, illetve szükség
esetén megindítják a különböző eljárásokat. Sajnos még mindig találnak olyan
adóalanyokat, akik több éve nem tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek.
Általánosságban elmondható, hogy az adózók zöme a telekadó bevallási
kötelezettségének nem tesz eleget. Adóhatóságunk 54 ügyben indított ellenőrzést.
A 10.200.000,- Ft adótartozásból már 9.800.000,- Ft be is érkezett annak hatására,
hogy a kollégák ezt az ellenőrzést nagyon komolyan veszik.
Gépjárműadóban nem számottevő elmaradás és az ellenőrzések száma. Azonban
a talajterhelési díj évről évre komoly problémát, és gondot okoz, mivel amióta a
talajterhelési díj megemelkedett, azóta az érintettek nem szívesen küldenek
bevallást. Amikor megkezdődött a csatornaépítés, közel 800 ingatlan tartozott a
talajterhelési díj fizetési kötelezettség alá. Azonban 2016-ra már csak 306 ingatlan
maradt, ami nagyon komoly – 50 %-os - fejlődést jelentett. Ezzel szemben a mai
napig még mindig 164 bevallás hiányzik, ami még nem érkezett be a Hivatalba.
„Tehát nagyon sokan megfeledkeznek róla.”
- Javításra kerültek a megrongálódott járdák a Lovas utcában, a Sebész közben, a
Vitéz utcában. Folyamatban van néhány hiányzó, eltulajdonított, illetve
rongálódott víznyelőrács pótlása és cseréje, amire a Hivatalnak folyamatosan oda
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kell figyelnie. Mint ahogy már elmondta, névadó ünnepség volt az Egészségügyi
és Szociális Intézményben, ahol az emléktábla felhelyezése mellett a „nagy tábla”
is lecserélésre, illetve javításra került, valamint az előtte lévő park rendbetétele is
megtörtént. Elmondja, hogy az Önkormányzat előreláthatólag a következő évben
pályázni fog az Egészségügyi Intézmény felújítására is.
Kérdezi, hogy valakinek kérdése van-e a tájékoztatóval kapcsolatban.
Fuchs Gyula: A járdák, és útépítésekkel kapcsolatban a Rézöntő utca jelenlegi
állapotára hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint a Hivatal már talán jelezte a
Polgármester Úr felé hogy az új aszfaltozás „egy jó darabon” felgyűrődött.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy ő maga is már látta ezt.
Fuchs Gyula: Kéri az aszfalt javítását.
Geiger Ferenc: Nem tudja, hogy mitől gyűrődhetett meg ennyire ez az aszfalt.
Úgy gondolja, hogy egy nagyobb gépjármű miatt történhetett ez a 30 cm-es
begyűrődés, amit nagyon balesetveszélyesnek tart. Jelzi, hogy a Hivatal mindent
meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt kijavítsák.
Mikó Imre: A Polgármester Úr által említett Egészségügyi Intézmény
emléktáblájának avatáson, illetve az ünnepélyen ő maga is ott volt. Azonban
felmerült benne az a gondolat - amit közkinccsé szeretne tenni – hogy a Táncsics
Mihály emléktábla szép környezetben, azonban „hátul a fal” mellett –
„szerénykedik”, helyezkedik el. Úgy gondolja, hogy ennek a táblának egy
méltóbb helyett kellene keresni. „Igaz, hogy ez a Táncsics Mihály utca, de
találhatnánk esetleg az új közösség részben egy alkalmas helyet, ahol
megemlékeznénk, hogy Táncsics Mihály nevéről el van nevezve utca. Tehát
valami jobb helyet, ha lehetne találni ennek az emléktáblának.”
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy ő maga a Táncsics Mihály utca 100. szám alatt
született, illetve ott nőtt fel, oda járt iskolába. Jelzi, hogy az a tábla az iskola falán
volt elhelyezve. Ezért van oda kihelyezve. „Nem a Táncsics utca miatt van
elnevezve, hanem aki…”
Egresi Antal: „Tanított.”
Geiger Ferenc: „Tehát, így van. Az iskola falán volt ez a tábla elhelyezve, és
azért tettük mi oda. Lehet, hogy amikor esetleg még tanított… Ugye?”
Egresi Antal: „Igen.”
Geiger Ferenc: „Tehát egy évet tanított, és ezért van ott.”
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Mikó Imre: „Akkor egy ilyen jellegű emléktábla…”
Geiger Ferenc: „Tehát ezt az emléktáblát valószínűleg fel kell egy picit
újítanunk, és valamilyen módon egy picit szebb környezetbe helyezve el kell úgy
helyeznünk, hogy működjön. De ezzel egyetértek.”
Mikó Imre: „Erre tesz javaslatot a képviselő csoportunk.”
Geiger Ferenc: További hozzászólás hiányában kéri elővenni a „Jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című anyagot, mely 2 db határozati
javaslatot tartalmaz.
- a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.) és a
7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat a
Sportcsarnok alatti területről, illetve a Fővárossal való megosztásról szól.
Jelzi, hogy a mai napon lesz egy ezzel kapcsolatos napirendi pont. „Úgy
néz ki, hogy talán zöldágra tudunk vergődni.” A határidőt 2017. szeptember
30-ára kéri módosítani.
- a 253/2016. (VI.07.) határozat a Taling utcai útépítéssel kapcsolatos,
melyre a Képviselő-testület 98.600.000.- Ft biztosított. A határozat
módosítása azért vált szükségessé, mert a korábbi határozatban
adminisztrációs hiba miatt a plusz ÁFA összeg lemaradt. Ezért javasolja a
határozat módosítását.
Kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben”választ ad)
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.) és
a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat
végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ára.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 253/2016. (VI.07.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint:
„ I. a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület a Taling utcában a Búzafű
közig, az onnan nyíló közökben valamint a Mocsaras utcában kiépülő szilárd
burkolatú utak és csapadékvízelvezetési munkálatok elvégzéséhez 98.600.000.-Ft
+ ÁFA összeget biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére.”
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 272/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnokhoz
tartozó helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogi megosztásának
kezdeményezéséről szóló 165/2014. (III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a
267/2015. (V.12.) és a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.
(IX.10.) Ök. határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 165/2014.(III.18.) Ök., a 626/2014. (XII.16.), a 267/2015.(V.12.) és
a 7/2016.(I.19.) határozattal módosított 418/2013.(IX.10.) Ök. határozat
végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 273/2016. (VII.05.) határozata útépítési munkálatok
elvégzéséhez szükséges kötelezettségvállalásról szóló 253/2016. (VI. 07.)
határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 253/2016. (VI.07.) határozatának I. pontját az alábbiak szerint:
„ I. a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület a Taling utcában a Búzafű
közig, az onnan nyíló közökben valamint a Mocsaras utcában kiépülő szilárd
burkolatú utak és csapadékvízelvezetési munkálatok elvégzéséhez 98.600.000.-Ft
+ ÁFA összeget biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére.”
Geiger Ferenc: A napirendi pontok tárgyalására tér.

1. napirendi pont:

Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló
2/2016.(II.21.)
önkormányzati
rendelet
módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Polonkai Zoltánné: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
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Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányban szavazásra teszi fel az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a rendeletet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VII.15.) önkormányzati
rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

2. napirendi pont:

Javaslat alapítványok és társadalmi
támogatására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

szervezetek

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati
alapítványok támogatására 10.000.000,- Ft-ot, a civil szervezetek támogatására
7.000.000,- Ft-ot biztosított a költségvetésben.
Kéri a bizottságok véleményét.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem foglalt állást.
Geiger Ferenc: „Döntsön a testület.”
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság foglaljon állást a testület.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy a Frakciók a szavazásnál mondanak véleményt,
vagy külön.
Tüskés Józsefné: „Szavazásnál.”
Geiger Ferenc: „Frakción kívüli Képviselő Úr?”
Kiss Jenő: „Szavazásnál.”
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy 10.000.000,- Ft áll a rendelkezésükre, ami a
korábbi egyeztetések kapcsán úgy kerülne felosztásra, hogy a Klébl Márton
Alapítvány 4.000.000,- Ft-ot, a Sport Alapítvány 4.000.000,- Ft-ot, valamint a
Soroksár Dunáért, és Városfejlesztéséért Közalapítvány 2.000.000,- Ft-ot kap.
„Mert nekik már van pénzük, a másik két alapítvány pedig szétosztja a jelentkezők
között.” Jelzi, hogy a határozatok között nem szereplő Klébl Márton
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Alapítványról is döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek, mivel ezek a
támogatási összegek az idei költségvetésben biztosítottak, azonban az alapítvány
a támogatást csak 2017-ben szeretné felhasználni. Jelzi, hogy emiatt egy olyan
döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek, hogy 4.000.000,- Ft-ot biztosít az
alapítvány részére, amit pénzmaradványként kezel, és a 2017-ben használhat fel.
A civil szervezetek támogatására 7.000.000,- Ft biztosított. 2015-ben a „keret”
megemelésével 10.552.500,- Ft támogatási összeg került szétosztásra. Javasolja,
hogy az idei évben is emeljék meg a „keretet”. Javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy - minimális változással - a tavalyi összegek kerüljenek elfogadásra.
Elmondja javaslatait. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a javaslatait írják fel,
illetve gondolják végig. Próbálta „mindenkinek” megadni a kért támogatási
összeget, illetve úgy arányosítani, hogy ne legyen probléma belőle.
Felolvassa a javaslatokat. Elmondja, hogy a Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
Názáret Otthona nem kaphat ebből az összegből támogatást, tekintettel arra, hogy
„egyház”. Ebben a támogatásban az alapítványok, illetve a civil szervezetek
vehetnek részt. Jelzi, hogy a Képviselő-testületnek az egyházak támogatásáról
„külön” kell döntést hoznia. Javasolja, hogy az Anyaoltalmazó Alapítvány az
általa kért 300.000,- Ft támogatást kapja meg. Az Erzsébeti Bizalom
Nagycsaládosok Egyesülete nem kaphat támogatást, mivel – ahogyan ezt az
előterjesztés is tartalmazza – kicsúsztak a határidőből. A Danubia Gyöngye
Művészeti Egyesület a tavalyi ében nem kapott támogatást, az idei évben
650.000,- Ft-ot kért. Javasolja 400.000,- Ft elfogadását, az „egyenlőség”
érdekében a hasonló civil szervezetek részére is ezt az összeget javasolja. A Délpesti ILCO Egyesület 150.000,- Ft-ot kért, javasolja az összeg elfogadását. Az
Erzsébeti Mozgássérült Egyesület 440.000,- Ft támogatást kért, a tavalyi évben
280.000,- Ft-ot kapott, az idei évben számukra is 400.000,- Ft-ot javasol. Az
Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete a tavalyi évben 500.000,- Ft-ot, az idei
évben 520.000,- Ft-ot kért. Javasolja az 500.000,- Ft elfogadását. A Fatima
Csillaga Alapítvány 1.200.000,- Ft-ot kért, javasolja a kért összeg elfogadását. A
Független Nők Egyesülete 180.000,- Ft támogatási összeget kért, javasolja a
180.000,- Ft elfogadását. A Jószomszédok Egyesület 350.000,- Ft támogatást
kért, a tavalyi évben 250.000,- Ft-ot kapott. Javasolja a kért 350.000,- Ft
elfogadását. A „Kisdunamente” Egyesület 1.200.000,- Ft támogatási összeget
kért, javasolja az 1.200.000,- Ft-os összeg elfogadását. A Pacsirta Klub Egyesület
a tavalyi évben 300.000,- Ft támogatást kapott, az idei évben 500.000,- Ft-ot kért.
Javasolja a többi szervezethez hasonlóan 400.000,- Ft elfogadását. A Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület 600.000,- Ft-ot kért. Javasolja – ugyanúgy, mint a többi
nyugdíjas egyesületeknek - 400.000,- Ft elfogadását. A Soroksár Közrendjéért és
Közbiztonságáért Alapítvány 1.500.000,- Ft támogatást kért, javasolja a kért
összeg elfogadását. A Millennium - telepi Kutyaiskola 400.000,- Ft-ot kért,
javasolja a kért összeg elfogadását. A Botanikus Kert Baráti Kör Egyesület az idei
évben 700.000,- Ft-ot kért, a tavalyi évben 500.000,- Ft kapott. Javasolja, hogy az
egyesület az idei évben is kapja meg az 500.000,- Ft támogatást. A Fehérasztal
Társaság a tavalyi évben 400.000,- Ft-ot kapott, az idei évben 500.000,- Ft-ot kért.
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400.000,- Ft összegű támogatást javasol. A Grassalkovich Kör a tavalyi évben
370.000,- Ft-ot kapott, idén 650.000,- Ft-ot kért. Javasolja 400.000,- Ft
elfogadását. A Hermann Antal Zeneiskola 494.000,- Ft támogatást kért, javasolja
a kért 490.000,- Ft támogatást. A Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány a
tavalyi évben 560.000,- Ft támogatást kért, amit meg is kapott. Idén 650.000,- Ft
támogatást kért, javasolja 600.000,- Ft elfogadását. A Német Nemzetiségi Tánc
Egyesület 285.000,- Ft támogatást kért, javasolja a kért összeg támogatását. A
Nőegylet Egyesület 500.000,- Ft-ot kért, javasolja a 400.000,- Ft elfogadását.
Jelzi, hogy a javasolt támogatások összege 10.455.000,- Ft, ezért a keretet
3.455.000,- Ft-tal szükséges megemelni. Elmondja, hogy ő személy szerint ezt
javasolja. Próbálta úgy arányosítani az összegeket, hogy minden „oldal”
megkapja az általa kért támogatást.
Jelzi, hogy várja a felmerült kérdéseket, illetve javaslatokat.
Egresi Antal: Elmondja, hogy a Civil szervezetek „soraiban” lévő Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona is kért támogatást. Azonban
ezt a támogatást nem kaphatja meg. Ezért készített egy határozati javaslat
tervezetet, mert fontosnak tartja azt, hogy a kért támogatást az intézmény más
módon megkaphassa. Kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy javaslatát
támogassák. Felolvassa a határozati javaslatot.
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. (VII.05.) határozata a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret
Otthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatási igény
elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona részére (1238
Bp. Grassalkovich út 26.) az ingatlan karbantartási munkáinak támogatására
összesen 1.000.000,- Ft támogatást biztosít, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének – céltartalék, egyéb tartalék – sorai terhére.
II. felhatalmazza a Polgármestert, jelen határozat alapján készítse el a következő
Képviselő-testületi ülésre a támogatási szerződés tervezetet, valamint felkéri a
költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelet-tervezet elkészítésére és
előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona vezetőjét.”
Kéri a Képviselő-testülettől, hogy támogassa ezt a javaslatot.
Polonkai Zoltánné: Jelzi, hogy a „egyéb tartalék” soron nincs pénz. Javasolja,
hogy a „költségvetési maradvány” sor terhére, vagy a „tartalék képzés” terhére
történjen a támogatási összeg biztosítása.
Egresi Antal: Kéri, hogy akkor ennek megfelelően kerüljön a támogatás
biztosításra.
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Fuchs Gyula: A frakciója nevében jelzi, hogy a határozati javaslattal
maximálisan egyetértenek és támogatják.
Preklerné Marton Ilona: Bejelenti érintettségét, mivel a Klébl Márton
Közalapítvány tagja.
Tüskés Józsefné: Bejelenti érintettségét.
Mikó Imre: Bejelenti érintettségét.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy az érintettségről majd fognak szavazni.
Kérdezi, hogy elfogadhatóak-e a Civil szervezetek támogatásnál javasolt
összegek.
(A Képviselő-testület „igen”választ ad)
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Egyetért - teljes mértékben - a Polgármester
Úr által felsorolt összegekkel. Jelzi, hogy támogatni fogja.
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében „Civil szervezetek támogatása”
soron szereplő 7.000.000,- Ft-os keretet 3.455.000,- Ft-tal megemeli a 2016. évi
költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 4. sz.
módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 274/2016. (VII.05.) határozata a Civil szervezetek támogatására
biztosított költségvetési keret megemeléséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében „Civil szervezetek támogatása”
soron szereplő 7.000.000,- Ft-os keretet 3.455.000,- Ft-tal megemeli a 2016. évi
költségvetés „Költségvetési maradvány” sora terhére.
II. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításáról.
Határidő: az I. pont vonatkozásában: azonnal,
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a II. pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet 4. sz.
módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokat egyben fogja feltenni
szavazásra. A határozati javaslatokról külön határozatok fognak születni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy aki „igen”-nel szavaz, az arra szavaz,
hogy kizárják a szavazásból, aki „nem”-mel, vagy tartózkodik, az nem zárja ki a
szavazásból az érintett képviselőket.
Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné
Marton Ilona képviselőt.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés Józsefné
képviselőt.”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során kizárja a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre
képviselőt.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 0 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal,
3 tartózkodással nem zárta ki a Képviselő-testület Preklerné Marton Ilona, Tüskés
Józsefné, Mikó Imre képviselőket.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 275/2016. (VII.05.) határozata Preklerné Marton Ilona
szavazásból való kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Preklerné
Marton Ilona képviselőt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 276/2016. (VII. 05.) határozata Tüskés Józsefné szavazásból való
kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Tüskés
Józsefné képviselőt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 277/2016. (VII. 05.) határozata Mikó Imre szavazásból való
kizárásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
a „Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására” c. napirendi
pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból – érintettsége miatt – Mikó Imre
képviselőt.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben rendelkezésre álló költségvetési keretből 4.000.000,-Ft
támogatást biztosít a Klébl Márton Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.) részére, amelyet pénzmaradványként kezel és a 2017.
évben használhat fel.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
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IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 278/2016. (VII.05.) határozata a Klébl Márton Soroksár
Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Közalapítvány
támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben rendelkezésre álló költségvetési keretből 4.000.000,-Ft
támogatást biztosít a Klébl Márton Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162.) részére, amelyet pénzmaradványként kezel és a 2017.
évben használhat fel.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 279/2016. (VII.05.) határozata feladat-ellátási megállapodás
megkötéséről a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.)
II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 2.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 280/2016. (VII.05.) határozata feladat-ellátási megállapodás
megkötéséről a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
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II. a megállapodásba foglalt feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít,
melynek forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Önkormányzati
Alapítványok támogatása” sora.
III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása - működési költség - (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi
számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét nem
támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthonát –a
helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet alapján – nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
4.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(jótékonysági hangverseny és egyéb hagyományokat ápoló rendezvény). A
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támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
5.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepségsztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek jutalmazása).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
6.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,- Fttal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység
(Cserkeszőlő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
7.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat
2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
8.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. 2016. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő nyári
tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget, Szigetszentmárton,
Erdély). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
9.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet
180.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (országjáró kirándulás – Nyugat-Magyarország). A támogatás forrása
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
10.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Jószomszédok Egyesületet 350.000,- Ft-tal támogatja, melyet az
alábbi
célra
használhat
fel:
rendezvények
szervezése
(Újtelepi
(Jó)Szomszédolás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
11.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesületet
1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (4 napos kirándulás-Ausztria). A támogatás forrása az Önkormányzat
2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
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12.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az
alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás,
gyógyfürdő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
13.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
14.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt
1.500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és
közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
15.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet
400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - a
működéshez szükséges anyagok és eszközök. A támogatás forrása az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
16.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet
500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (őszi rendezvénysorozat – szakmai konferencia: Nyíregyháza; Péterimajor, évzáró rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
17.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Soroksár polgári
hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények
szervezése- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: a Nyírség). A támogatás forrása az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
18.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése –
Soroksár 950. és az újratelepítés 300. évfordulója – és az ehhez szükséges kutatási
kiadások). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
19.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. 2016. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális
Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
20.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt 600.000,Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2016. évi nyári nagytábora). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
21.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesületet 285.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - jelmeztár bővítése. A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
22.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása, 3
napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
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Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 281/2016. (VII.05.) határozata az Anyaoltalmazó Alapítvány
2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Anyaoltalmazó Alapítványt 300.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása - működési költség - (ideértve a létfenntartáshoz
szükséges közüzemi számlákat is).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 282/2016. (VII.05.) határozata a Bizalom Erzsébeti- Soroksári
Nagycsaládosok Egyesületének 2016. évi támogatásával kapcsolatos
döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Bizalom Erzsébeti- Soroksári Nagycsaládosok Egyesületét
nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 283/2016. (VII.05.) határozata a Római Katolikus Egyházi
Szeretetszolgálat Názáret Otthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) 2016. évi
támogatásával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthonát
–a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet alapján – nem támogatja.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 284/2016. (VII.05.) határozata a Danubia Gyöngye Művészeti
Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(jótékonysági hangverseny és egyéb hagyományokat ápoló rendezvény). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 285/2016. (VII.05.) határozata a Dél-pesti ILCO Egyesület 2016.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Dél-pesti ILCO Egyesületet 150.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepségsztóma gondozásához alkalmas eszközök ajándékozása, önkéntesek
jutalmazása). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 286/2016. (VII.05.) határozata az Erzsébeti-Soroksári
Mozgássérültek Egyesülete 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületét 400.000,Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység
(Cserkeszőlő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 287/2016. (VII.05.) határozata az Erzsébeti-Soroksári Szülők
Egyesülete 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben az Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesületét 500.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése
(kulturális, szórakoztató rendezvények). A támogatás forrása az Önkormányzat
2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 288/2016. (VII.05.) határozata a Fatima Csillaga Alapítvány
2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Fatima Csillaga Alapítványt 1.200.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (közösségépítő
nyári tábor szervezése újtelepi családok részére - Csepel- sziget,
Szigetszentmárton, Erdély). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 289/2016. (VII.05.) határozata a Független Nők Egyesülete a
XXIII. kerületért Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért Egyesületet
180.000,-Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (országjáró kirándulás – Nyugat-Magyarország). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 290/2016. (VII.05.) határozata a Jószomszédok Egyesület 2016.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Jószomszédok Egyesületet 350.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Újtelepi
(Jó)Szomszédolás). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 291/2016. (VII.05.) határozata a „Kisdunamente” Magyar
Kulturális Kör Soroksár Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár
Egyesületet 1.200.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (4 napos kirándulás-Ausztria). A támogatás forrása
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 292/2016. (VII.5.) határozata a Pacsirta Klub Egyesület 2016. évi
támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Pacsirta Klub Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja, melyet
az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (kulturális szórakoztatás,
gyógyfürdő). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 293/2016. (VII.05.) határozata a Rozmaring Nyugdíjas
Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Rozmaring Nyugdíjas Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 294/2016. (VII.05.) határozata a Soroksár Közrendjéért és
Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítványt
1.500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: közrend és
közbiztonság védelme (kiadványok, szóróanyagok készítése). A támogatás
forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek
támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 295/2016. (VII.05.) határozata a Millennium-telepi Kutyaiskola
és Sportegyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet
400.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - a
működéshez szükséges anyagok és eszközök. A támogatás forrása az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 296/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Botanikus Kert
Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesületet
500.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (őszi rendezvénysorozat – szakmai konferencia: Nyíregyháza;
Péteri-major, évzáró rendezvény). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016.
évi költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 297/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Fehérasztal Társaság
2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Fehérasztal Társaságot 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése (Soroksár
polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött
rendezvények szervezése- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: a Nyírség). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 298/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Grassalkovich Kör
Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Grassalkovich Kör Egyesületet 400.000,- Ft-tal
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények szervezése –
Soroksár 950. és az újratelepítés 300. évfordulója – és az ehhez szükséges
kutatási kiadások). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „Civil szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 299/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Hermann Antal
Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális
Egyesületet 490.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel:
rendezvények szervezése (Népek tánca- népek zenéje rendezvénysorozat). A
támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére valamint a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet
3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 300/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Nagyboldogasszony
Plébániáért Alapítvány 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítványt
600.000,- Ft-tal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: rendezvények
szervezése (a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2016. évi nyári
nagytábora). A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 301/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Német Nemzetiségi
Táncegyesület 2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesületet 285.000,- Fttal támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: beszerzés - jelmeztár
bővítése. A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
„Civil szervezetek támogatása” sora.
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II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 302/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Nőegylet Egyesület
2016. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Soroksári Nőegylet Egyesületet 400.000,- Ft-tal támogatja,
melyet az alábbi célra használhat fel: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása,
3 napos Gyopárosfürdő).
A támogatás forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Civil
szervezetek támogatása” sora.
II. felkéri a Polgármestert az érintett értesítésére, valamint a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona részére (1238
Bp. Grassalkovich út 26.) az ingatlan karbantartási munkáinak támogatására
1.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének maradványa.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján készítse el a
következő Képviselő-testületi ülésre a támogatási szerződés tervezetet, valamint
felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelet-tervezet
elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona vezetőjét.
Határidő: 2016. július 31., a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésére a
költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 303/2016. (VII.05.) határozata a Római Katolikus Egyházi
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Szeretetszolgálat Názáret Otthona (1238 Bp. Grassalkovich út 26.) részére
nyújtandó támogatási igény elbírálásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona részére
(1238 Bp. Grassalkovich út 26.) az ingatlan karbantartási munkáinak
támogatására 1.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének maradványa.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján készítse el a
következő Képviselő-testületi ülésre a támogatási szerződés tervezetet, valamint
felkéri a költségvetési rendeletet ez irányban módosító rendelet-tervezet
elkészítésére és előterjesztésére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Názáret Otthona vezetőjét.
Határidő: 2016. július 31., a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésére a
költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a támogatott
civil szervezetek közül helyszíni ellenőrzés céljából két szervezetet ki kell
jelölnie. Javasolja olyan szervezet kijelölését, amely még nem volt kijelölve.
Kérdezi, hogy a Fatima Csillaga Alapítvány volt-e.
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy két-három éve már volt.
Geiger Ferenc: Véleménye szerint a Jószomszédok Egyesület még nem volt
kijelölve. Javasolja a Jószomszédok Egyesületet, valamint a Soroksár
Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet.
Kérdezi, hogy elfogadható-e a javaslata.
(A Képviselő-testület „igen”választ ad)
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.
(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül
az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Jószomszédok
Egyesület és Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 304/2016. (VII.05.) határozata civil szervezetek ellenőrzésre
történő kijelöléséről a 2016. évi támogatásukhoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.
(II.24.) rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a támogatott civil szervezetek közül
az alábbi szervezeteket jelöli ki helyszíni ellenőrzés céljából: Jószomszédok
Egyesület és Soroksár Millennium-telepi Kutyaiskola és Sportegyesületet.
II. felkéri a Polgármestert az értesítések megküldésére.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

3. napirendi pont:

Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott
támogatás,
valamint
de
minimis
támogatás
felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai
tevékenységéről
Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

Geiger Ferenc: Kérdezi az Igazgató Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szűcs Mihály Pál: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatja
és elfogadja az előterjesztés szerinti beszámolót.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. pontjának elfogadását, vagyis a beszámoló elfogadását.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis
támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült
beszámolót.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 305/2016. (VII. 05.) határozata a Soroksári Sport Club Kft-nek
jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról,
valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis
támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységről készült
beszámolót.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

4. napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat
városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt
pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Főépítész Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tóth András: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén az Elnök Asszony nem volt jelen.
Fuchs Gyula: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja
elfogadásra.
Geiger Ferenc: „És Pénzügyi Bizottság is?”
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság szintén javasolja elfogadásra.
Úgy gondolja, hogy a pályázaton való részvétel támogatandó, mivel elég nagy
összeget lehet elnyerni. Azonban a beruházás előfinanszírozott, emiatt az
Önkormányzatnak több, mint 400.000.000,- Ft önrészt kell biztosítania a pályázat
elnyerése esetén. „Tehát összességében a beruházás körülbelül ennyibe fog
kerülni. Tehát ennek az önrésze is – a pályázaton való pénznyerés mellett – egy
jó 150.000.000,- Ft. Tehát, ami az önrész. Szeretném felhívni azért a testület
figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban rengeteg kötelezettséget vállaltunk.
Kérem tisztelettel, hogy próbáljuk meg kézben tartani ezeket a
kötelezettségvállalásokat, mert itt száz millió, ott száz millió, folyamatosan száz
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millió. Tehát a kötelezettségvállalás - én szerintem - meghaladja a másfél milliárd
forintot jövőre.”
Geiger Ferenc: Egyetért Fuchs Képviselő Úr észrevételével. Elmondja, hogy a
Hivatal szorosan oda figyel ezekre a dolgokra, és ezért tartja azt a bizottsági ülést
hétfői, illetve csütörtöki napokon, hogy rajta tartsa a szemét minden kifizetésen,
még a „tíz és húszezer forintos” kifizetéseken is. „Pont ez miatt, hogy nehogy
elszálljon a költségvetés.”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázatot nyújt be a Budapest Főváros Önkormányzata által jelen előterjesztés
mellékletét képező közösségi célú városrehabilitációs programra 2016. évben
kiírt pályázati felhívásra a Molnár-szigeti volt napközis tábor (Tündérkert)
területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre.
II. tulajdonosi hozzájárulását megadja a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló, a projektben érintett 186681/1,
186681/3, 186681/4, 186682, 186683, 186684, 186591, 186593/1 186593/82 és
186593/84
hrsz.-ú
ingatlanokra,
azok
esetleges
telekalakításának
eredményeképpen kialakuló ingatlanokra, továbbá a pályázat során
megvalósítandó projektelemek létesítéséhez szükséges építési engedélyekhez.
III. a pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy az érintett ingatlant a projekt
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, továbbá a projekt keretében
létrehozott funkciókat 3 évig üzemelteti.
IV. a pályázathoz szükséges költségeket (teljes összeg előfinanszírozásban Br.
411.349.190 Ft, ebből önrész Br. 147.153.567 Ft, a támogatási összeg Br.
264.195.623 Ft) a 2016. és 2017. évi költségvetésében biztosítja.
V. felhatalmazza a Polgármestert sikeres pályázat esetén az együttműködési
megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét
nem sértve eltérhet.
VI. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és
továbbfejlesztése III. ütem” pályázat megvalósítása érdekében kiadott hatósági
engedélyekben biztosított fellebbezési jogról lemondhat az Önkormányzat
nevében eljárva.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére biztosítja a pályázathoz szükséges koncepcióterv és
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költségeit nettó 7.600.000 Ft +
2.052.000 Ft ÁFA, azaz Br. 9.652.000 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére biztosítja a 186681/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével
kapcsolatos előkészítő földmunkákhoz szükséges költségeket nettó 15.952.360 Ft
+ 4.307.137 Ft ÁFA, azaz Br. 20.259.497 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 306/2016. (VII.05.) határozata a Budapest Főváros
Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt
pályázatán való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázatot nyújt be a Budapest Főváros Önkormányzata által jelen előterjesztés
mellékletét képező közösségi célú városrehabilitációs programra 2016. évben
kiírt pályázati felhívásra a Molnár-szigeti volt napközis tábor (Tündérkert)
területét és környezetét érintő közösségi célú fejlesztésekre.
II. tulajdonosi hozzájárulását megadja a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló, a projektben érintett 186681/1,
186681/3, 186681/4, 186682, 186683, 186684, 186591, 186593/1 186593/82 és
186593/84
hrsz.-ú
ingatlanokra,
azok
esetleges
telekalakításának
eredményeképpen kialakuló ingatlanokra, továbbá a pályázat során
megvalósítandó projektelemek létesítéséhez szükséges építési engedélyekhez.
III. a pályázat elnyerése esetén vállalja, hogy az érintett ingatlant a projekt
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, továbbá a projekt keretében
létrehozott funkciókat 3 évig üzemelteti.
IV. a pályázathoz szükséges költségeket (teljes összeg előfinanszírozásban Br.
411.349.190 Ft, ebből önrész Br. 147.153.567 Ft, a támogatási összeg Br.
264.195.623 Ft) a 2016. és 2017. évi költségvetésében biztosítja.
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V. felhatalmazza a Polgármestert sikeres pályázat esetén az együttműködési
megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekét
nem sértve eltérhet.
VI. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és
továbbfejlesztése III. ütem” pályázat megvalósítása érdekében kiadott hatósági
engedélyekben biztosított fellebbezési jogról lemondhat az Önkormányzat
nevében eljárva.
VII. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 307/2016. (VII.05.) határozata a Budapest Főváros
Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt
pályázatán való részvétellel kapcsolatos koncepciótervek elkészítéséhez
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére biztosítja a pályázathoz szükséges koncepcióterv és
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költségeit nettó 7.600.000 Ft +
2.052.000 Ft ÁFA, azaz Br. 9.652.000 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 308/2016. (VII.05.) határozata a Molnár-sziget, 186681/3 hrsz.ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos előkészítő munkálatok pénzügyi
fedezetének biztosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Céltartalék, költségvetési
maradvány sora terhére biztosítja a 186681/3 hrsz.-ú ingatlan fejlesztésével
kapcsolatos előkészítő földmunkákhoz szükséges költségeket nettó 15.952.360 Ft
+ 4.307.137 Ft ÁFA, azaz Br. 20.259.497 Ft mértékben.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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5. napirendi pont:

Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan
használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó
felhatalmazásra
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Kisné Stark Viola: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Fuchs Gyula: Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság is támogatja.
Mikó Imre: Jelzi, hogy az előterjesztésben szereplő rajz a Béke utcától ábrázolja
a Nyír utca csatornázását. Tudomása szerint a Nyír utca végig csatornázva van.
Kérdezi, hogy miért kell „ezt a dolgot” megcsinálniuk. Továbbá kérdezi, hogy ez
kapcsolatban van-e esetleg a Mezőlak utcán túli belterületi, de földes út
csatornázásával.
Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy ez a BKISZ projektben az idáig meg nem
épült újtelepi csatornákról szól, ami a Fatimai utcát, a Szőlősort, a KülsőVörösmarty utca végét, illetve a Temetősoron lévő csatornázatlan szakaszt
foglalja magába. Ahhoz, hogy az a terület csatornázva legyen, ahhoz majd a Nyír
utcával egy főgyűjtő bővítést is el kell a beruházás keretében végezni. Azonban
annak a főgyűjtőnek a bővítése már csak az Alsó-határúton megépült nagy
gyűjtőre köthet rá.
Mikó Imre: „Értem. Tehát, akkor ezek szerint az egész Nyír utcában meg lesz…”
Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy nem az egész Nyír utcában, csak a Fatima
utcáig. „Tehát a belterületi már lakott terület, illetve a…”
Mikó Imre: Jelzi, hogy ő maga is erről beszélt, mivel a Fatimai utcától befelé a
Mezőlak utcáig az egy földes szakasz, ahol nincs csatorna. „Két oldalt beépített
gyakorlatilag egész végig.”
Kisné Stark Viola: „Igen. Az a terület.”
Mikó Imre: „Tehát ez is erre lesz rákapcsolva.”
Kisné Stark Viola: „Igen.”
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Mikó Imre: „És végig, végig… Tehát az, hogy a rajzon csak a Béke utcától van
ábrázolva, az nem jelenti azt…Gyakorlatilag egész Fatimaitól végig.”
Kisné Stark Viola: Elmondja, hogy az előterjesztésben azért van csak ez
ábrázolva, mert az előterjesztés a szorgalmi jogról szól, nem pedig az egész
csatornázási beruházásról.
Mikó Imre: Nagyon örül, és megköszöni a megnyugtató választ, mert így a Nyír
utca belterületi szakasza is csatornázva lesz, ami talán rövidesen megoldhatja az
ott lakók problémáját is.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról – egyszeri, 100.000 Ft-os kártalanítási
kötelezettség vállalásának megfizetésével - megállapodás kíván kötni a MÁV
Zrt.-vel, mint tulajdonossal.
II. felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás megkötésére.
Határidő: a MÁV Zrt. által aláírt, végleges Megállapodás kézhezvételét követően
azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben a MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatával
kapcsolatos egyszeri kártalanítási jogcímen fizetendő bruttó 100.000.-Ft-ot
biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora
terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 309/2016.(VII.05.) határozata a MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1
hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó
felhatalmazásra
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról – egyszeri, 100.000 Ft-os kártalanítási
kötelezettség vállalásának megfizetésével - megállapodás kíván kötni a MÁV
Zrt.-vel, mint tulajdonossal.
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II. felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás megkötésére.
Határidő: a MÁV Zrt. által aláírt, végleges Megállapodás kézhezvételét
követően azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 310/2016. (VII.05.) határozata kötelezettségvállalásról szolgalmi
jogos szerződéshez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben a MÁV Zrt. tulajdonú 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatával
kapcsolatos egyszeri kártalanítási jogcímen fizetendő bruttó 100.000.-Ft-ot
biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora
terhére.
II. felkéri a Polgármestert a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

6. napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat 2016. évi Szolgáltatástervezési
Koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok véleménye
kiosztásra került. Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Szegény Ákos: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta.
Elnézést kér, hogy most szól, de ezzel kapcsolatban kételyek merültek fel benne,
valamint a bizottság az „egyebek” napirendi pontban hozott egy határozatot,
melyben kérte, hogy a Hivatal 2016. októberig vizsgálja meg a Bölcsődei
elhelyezések bővítésének lehetőségét, mivel férőhely hiány miatt a Képviselőtestület jelenleg három fellebbezést fog elutasítani.
Geiger Ferenc: Jelzi Mikó Képviselő Úrnak, hogy „nyílt kapukat dönget”, mivel
a Hivatal ezen az ügyön már tavaly óta dolgozik. A Napsugár Óvoda bővítése,
illetve az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek már folyamatban vannak.
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Amennyiben nyer a Hivatal, akkor a pályázati pénzből és saját forrásból,
amennyiben nem, akkor saját forrásból fog megvalósulni a Napsugár Óvoda
bővítése. Ezt követően a Rézöntő utcában lévő óvodás csoportot át lehet ide
helyezni, és így a Bölcsődét az Önkormányzat bővíteni tudja. Biztos abban, hogy
ez nem egy egyéves folyamat. Ez legalább – mire az átalakítások megtörténnek –
két éves folyamat lesz. „De, akkor mondhatom azt, hogy majdnem duplájára
tudjuk növelni a bölcsődei férőhelyek számát, ami viszont komoly anyagi
megterhelést jelent, mert a legdrágább – bármilyen szolgáltatás közül – a
Bölcsőde. Már húsz évvel ezelőtt is több, mint 500.000,- Ft-ba került egy
bölcsődés gyereknek az önkormányzati támogatása. Most ez már jóval
1.000.000,- Ft felett van, éves szinten. De úgy gondoljuk, hogy akkor is szükség
van erre. Tehát nyílt kapukat dönget Képviselő Úr.”
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Szolgáltatástervezési
Koncepciót.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepció tartalmának kétévenkénti
felülvizsgálatát végeztesse el, tartalmát aktualizálja és javaslatát terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 311/2016. (VII.05.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata 2016. évi Szolgáltatási Koncepciójának
elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Szolgáltatástervezési
Koncepciót.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a koncepció tartalmának kétévenkénti
felülvizsgálatát végeztesse el, tartalmát aktualizálja és javaslatát terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
(9.48 óra: Kiss Jenő elhagyja a tanácstermet.)
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7. napirendi pont:

Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés
költségeinek biztosítására
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek döntéseket kell hoznia
annak érdekében, hogy ősztől - ugyanúgy – folytatódjon a már sikeressé vált
„program”. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak az előterjesztés elfogadását.
Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti javaslatok elfogadását.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Valószínűnek tartja, hogy nyílt kapukat dönget. Azonban szeretné megjegyezni –
amik tények – hogy a nyelvi és informatikai képzés újbóli beindítását az Itthon
Vagyunk Egyesület javasolta. Örül, hogy ilyen eredményes lett ez a „vállalkozás”.
Úgy látja, hogy az idei – szeptemberben – induló képzéseken több százan
indulnának. „És ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen.”
Geiger Ferenc: Fontosnak tartja ezzel kapcsolatban, hogy a Hivatal felhívja a
lakosság figyelmét arra, hogy a képzéseket az Önkormányzat ingyenesen
biztosítja, azonban ha a képzésből kimaradnak, akkor visszafizetési kötelezettség
terheli őket. Ezért ezt „be kell vállalniuk”, mivel a szerződés - amit aláírnak – ezt
tartalmazza. A Hivatal minden esetben felhívja a résztvevők figyelmet erre a
feltételre.
Fuchs Gyula: Nem emlékszik arra, hogy a tavalyi évben a tanfolyam kezdeténél
„ilyen” szankció – visszafizetési kötelezettség – lett volna. Emlékezete szerint a
kimaradt résztvevő a továbbiakban ingyenes rendezvényeken nem vehet részt.
„Tehát ez volt…”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy Fuchs Képviselő Úr erre rosszul emlékszik, mivel ez
a javaslat Mizák Képviselő Úr javaslata volt, amire példát is tud mondani,
azonban nem akarja megnevezni a személyt, illetve a személyeket. „De van rá
példa, hogy vissza kell fizetni. És befogjuk hajtani kő keményen.”
Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy le lehet-e bontani a költségeket egy személyre.
Geiger Ferenc: „Hogyne. Már le is van bontva. A kollégák már tudják. Ennyi.”
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Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy hogy kerül behajtásra, mi a módja.
Geiger Ferenc: „Visszafizetési kötelezettség. Amennyiben nem, fizetési
felszólítás, meghagyás. Úgyhogy ennyi. Működni fog a dolog.”
Fuchs Gyula: Kérdezi, hogy a Hivatal ezt az információt megfogja-e jelentetni
az újságban.
Geiger Ferenc: „Természetesen.”
Fuchs Gyula: Ezt azért szeretné, hogy a résztvevők tisztában legyenek a
feltételekkel.
Geiger Ferenc: „Természetesen.”
Mizák Zoltán: Jelzi, hogy ennek az volt a lényege, hogy a képzésen minél több
komoly jelentkező vehessen részt. Elmondja, hogy a néhány évvel ezelőtti
képzésen ő maga is részt vett, és azt tapasztalta, hogy nagyon sokan nem tudtak
részt venni a betelt létszám miatt. Pillanatok alatt elfogyott a hely és fél évre rá
már ki is ürült a helyiség.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és közszolgálati
dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi, továbbá informatikai képzés
ismételt elindítását támogatja.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez
12 000 000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének Céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításának előkészítésére és előterjesztésére
Határidő: 2016. szeptember 30. A költségvetési rendelet vonatkozásában a soron
következő módosítás időpontja.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 10 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 312/2016.(VII.05.) határozata az ingyenes informatikai és nyelvi
képzés megvalósításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és közszolgálati
dolgozók részére ingyenes német és angol nyelvi, továbbá informatikai képzés
ismételt elindítását támogatja.
II. az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez
12 000 000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének Céltartalék „költségvetési maradvány” sora terhére.
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet
módosításának előkészítésére és előterjesztésére
Határidő: 2016. szeptember 30. A költségvetési rendelet vonatkozásában a soron
következő módosítás időpontja.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

8. napirendi pont:

Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú,
természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert”
területén található szolgálati lakásra vonatkozó
szerződéses jogviszony rendezésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., és II. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2012. március 14. napján a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú,
természetben a 1238 Budapest, Molnár u. 118. szám alatti szolgálati lakásra
megkötött, többször módosított bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön
megszüntetésre és ezzel egyidejűleg a jelen határozat mellékletét képező bérleti
szerződés kerüljön megkötésre.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződés és a
megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartamától az Önkormányzat érdekeit
nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
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 313/2016. (VII.05.) határozata a Budapest XXIII. kerület
186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert”
területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony
rendezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2012. március 14. napján a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú,
természetben a 1238 Budapest, Molnár u. 118. szám alatti szolgálati lakásra
megkötött, többször módosított bérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön
megszüntetésre és ezzel egyidejűleg a jelen határozat mellékletét képező bérleti
szerződés kerüljön megkötésre.
II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződés és a
megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartamától az Önkormányzat érdekeit
nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

9. napirendi pont:

Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp.
XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra
vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., és II. pontjának elfogadását.
Elmondja, hogy elolvasta a haszonkölcsön szerződést. Azonban nem talál arra
való utalást, hogy a szerződés megszűnése esetén az eredeti állapotot vissza kelle állítaniuk. Nincs kérdése azzal kapcsolatban, amennyiben az 50 évre köttetendő
haszonkölcsön szerződéssel 50 év elteltével az Önkormányzat visszaszolgáltatja
az ingatlant. Azonban nem tudja, hogy mi van akkor, ha például valami történik,
és a Főváros 5 év múlva megszünteti a szerződést. Kérdezi, hogy ebben az esetben
a Főváros gazdagodását meg kell-e fizetni. Nagyon érdekelné az eredeti állapot,
hogy kötelezik-e később az Önkormányzatot, vagy nem.
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dr. Laza Margit: Elmondja, hogy amennyiben a szerződés hamarabb megszűnik,
akkor az Önkormányzat csak külön peres eljárásban tudja a gazdagodását
bizonyítani. Jelzi, hogy – amint az előterjesztésben jelezték is - a Hivatalnak
voltak javaslatai, apróbb jogi észrevételei a Főváros felé, amiben pontosítani
kellett volna a szerződést. Azonban ezt sem fogadták el, illetve semmit nem
fogadtak el a Hivatal javaslatai közül. Jelzi, hogy a Képviselő Asszony által feltett
kérdésekre a Ptk. alapján lehet igényt tartani.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy elméletileg a Ptk. ezt biztosítja. Tehát amennyiben a
Főváros menet közben – 5 év múlva – felmondja a szerződést, akkor peres úton
biztosítja azt, hogy az Önkormányzat ezt visszaigényelje. „És elméletileg ki is
kell fizetniük a gazdagodást.”
dr. Laza Margit: Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék soha nem nézi jó
szemmel az idegen vagyonra történő beruházást. Tehát ezzel számolni kell, hogy
egy következő ÁSZ jelentésnél ez le lesz írva.
Preklerné Marton Ilona: Olvasta a tulajdoni lapon az ingatlan funkcióját, amin
„kivett áruház” szerepel. Kérdezi, hogyha például az Önkormányzat a Közösségi
ház megépítésének kezdetekor - és itt nem azokra a hatásági engedélyekre gondol,
amit - mint tulajdonos - a Főváros ad, hanem az ÁNTSZ, stb. hatóságokra – a
tulajdoni lapon az ingatlan funkcióját az Önkormányzat meg tudja-e változtatni,
illetve ez az Önkormányzat feladata-e. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzaté.
Kérdezi, hogy meg kell-e ezt változtatni.
dr. Laza Margit: Jelzi, hogy ez a feladat tulajdonosi, nem önkormányzati feladat,
amit nyilván majd meg kell változtatni. Azonban a beruházást megelőzően
tanulmánytervek fognak erről készülni, amelyek után az Önkormányzat kérheti a
tulajdonost, hogy sorolja át az ingatlant. A szerződés tervezetben javításra került,
hogy a kötelezettségek akkor terheljék az Önkormányzatot, amikor már a célnak
megfelelő beruházás megvalósult. Véleménye szerint ez nem „két nap lesz”, lehet,
hogy egy év, illetve nem tudja, hogy mennyi. A Főváros felé évente kell számot
adni arról, hogy az ingatlant a célnak megfelelően használja-e. „És azt kértük,
hogy a beruházást követően történjen ez. De ezt se fogadta el a Főváros.”
Preklerné Marton Ilona: Olvasta a haszonkölcsön szerződést, ami a két feltétel
együttes teljesülése esetén a 30. napon lép hatályba. Értelmezése szerint az MNB
Zrt. még nem adta birtokba a Fővárosnak. Ezzel nincs is semmi problémája.
Azonban azzal nincs tisztában, hogy MNB Zrt-nek a felülvizsgálati kérelem
benyújtásához mennyi ideje van. Kérdezi, hogy amikor jogerőssé vált az ítélet,
akkor hány napot kell várni, hogy ettől a jogától az MNB Zrt. elessen.
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dr. Laza Margit: Elmondja, hogy harminc nap a felülvizsgálati kérelem
benyújtása.
Preklerné Marton Ilona: „Tehát, akkor már valószínű, hogy ettől a jogától már
el is esett.”
dr. Laza Margit: Elmondja, hogy nincs információja arról, hogy az MNB Zrt.
mikor kapta kézhez az ítéletet. Jelzi, hogy ez a kézhezvételtől számítódik.
Mikó Imre: Értelmezése szerint nem lehetséges azt a szerződésben rögzíteni,
hogy az Önkormányzat beruházásai visszatérítésre kerüljenek, amennyiben vissza
veszi a Főváros ezt az ingatlant. Kérdezi, hogy jól értelmezte-e. „Tehát nem
tudjuk belerakni a szerződésbe, mert erre ők nem hajlandók.”
dr. Laza Margit: Elmondja, hogy a Közgyűlés ezt a tervezetet fogadta el.
(9.53 óra: Kiss Jenő visszaérkezik a tanácsterembe.)
Mikó Imre: Úgy gondolja, hogy nem lesz szerencsés, ha olyan helyzetbe kerülne
az Önkormányzat, mint a Török Flóris Általános Iskolával is került, mivel hosszú
évtizedeken keresztül, több száz millió forintot beruházott és az iskola már nem
az Önkormányzaté. „És nem is kaptunk érte semmit, gyakorlatilag.” Kéri a
Hivataltól, hogy igyekezzen ezt az ügyet „ügyesen” megoldani.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Fővárosi
Önkormányzattal a Budapest XXIII., 195271/6 helyrajzi számú, természetben a
Budapest XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó, a
jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést.
II. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:
Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 314/2016. (VII.05.) számú határozata a Budapest XXIII.,
195271/6 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám
alatti ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés Fővárosi
Önkormányzattal való megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megköti a Fővárosi
Önkormányzattal a Budapest XXIII., 195271/6 helyrajzi számú, természetben a
Budapest XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó, a
jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést.
II. felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:
Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

10. napirendi pont:

Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben
a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti
ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. pontjának elfogadását, vagyis értékbecslés ismeretében
értékesítse.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Templom
u. 93. fsz. 5. szám alatti lakást ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében
értékesíti Márton Rozália részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés
készítésére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 315/2016. (VII.05.) határozata a 185820/0/A/5 helyrajzi számú,
természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Templom
u. 93. fsz. 5. szám alatti lakást ingatlanforgalmi szakértői vélemény ismeretében
értékesíti Márton Rozália részére.
II. felkéri a Polgármestert az értékbecslés megrendelésére, és új előterjesztés
készítésére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

11. napirendi pont:

Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott
támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi
szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

Geiger Ferenc: Kérdezi az Igazgató Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Kincses Péter: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja
a Képviselő-testületnek elfogadni a szakmai beszámolót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolta az elfogadást.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai munkájáról,
valamint a 2015. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámolót.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 316/2016. (VII. 05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok
Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai munkájáról, valamint a 2015. évben jutatott
támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai munkájáról,
valamint a 2015. évben jutatott támogatás felhasználásáról készült beszámolót.
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Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

12. napirendi pont:

Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp.
XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található
ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. pontjának elfogadását, vagyis, hogy a továbbiakban ne
bérbeadás útján hasznosítsa.
Fuchs Gyula: Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
határozata megegyezik a Gazdasági Bizottság határozatával.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195891/5 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest,
Dunapataj u. 25. szám alatti ingatlant a továbbiakban nem kívánja bérbeadás útján
hasznosítani.
II. felkéri a Polgármestert az ingatlan birtokbavétele érdekében szükséges
intézkedések megtételére, és az ingatlan további hasznosítására irányuló javaslat
előterjesztésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 317/2016. (VII.05.) határozata a 195891/5 helyrajzi számú,
természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található
ingatlan hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195891/5 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest,
Dunapataj u. 25. szám alatti ingatlant a továbbiakban nem kívánja bérbeadás útján
hasznosítani.
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II. felkéri a Polgármestert az ingatlan birtokbavétele érdekében szükséges
intézkedések megtételére, és az ingatlan további hasznosítására irányuló javaslat
előterjesztésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

13. napirendi pont:

Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának
rendezésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető helyettes Úrtól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés
szövegében, illetve a határozati javaslatban is a Rendelet 21. § (2) bekezdése
szerepel, azonban a 21. § (3) bekezdése tartalmazza a kivételt. Kéri az
elmondottak figyelembe vételét.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., pontjának elfogadását, azzal a módosítással, hogy az
„együttes értékesítés esetén” szövegrész törlésre kerüljön, valamint a határozati
javaslat II. pontjának elfogadását az Osztályvezető helyettes Úr által javasolt
módosítással.
Fuchs Gyula: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság határozata megegyezik a
Gazdasági Bizottság határozatával.
Preklerné Marton Ilona: Tájékoztatásul elmondja az Eperföld utcai
ingatlanokkal kapcsolatban, hogy kapcsolatban van azokkal a soroksári, újtelepi
emberekkel, akik a szándéknyilatkozatukat az ingatlanok vételére benyújtották.
Szerette volna, hogy ezek az emberek lehetőséget kapjanak arra, hogy ők
vásárolhassák meg ezeket az ingatlanokat. Ezért volt az a javaslata, hogy az
„együttes értékesítés esetén” szövegrész törlésre kerüljön a határozati javaslatból.
Azonban az érintettekkel átbeszélve megállapodtak abban, hogy „az együttes
értékesítés esetén” szövegrész ugyanúgy benne maradhat a határozati javaslatban,
mivel lehetőséget kapnak az ingatlan egyenkénti, valamint az együttes
megvásárlásra is. Kéri ebben az Osztályvezető helyettes Úr megerősítését.
Véleménye szerint ezeknél az ingatlanoknál az a probléma merülhet fel, hogy nem
közművesítettek. Ezért kérte az érintetteket, hogy gondolják át, hogy benyújtják49

e a pályázatukat. A szolgáltatókat az árral kapcsolatban megkeresték, azonban
sajnos a mai napig nem kaptak választ. Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság
módosító javaslatát hagyja figyelmen kívül.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy megértette a javaslatot, miszerint a határozati
javaslatból ne kerüljön ki az „együttes értékesítés” szövegrész.
Preklerné Marton Ilona: „Igen.” Kérdezi, hogy kérheti-e az érintettek értesítése
érdekében, hogy tájékoztatást kaphassanak arról, amikor a Főváros kiírja ezt a
pályázatot.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy enélkül nem megy a pályázati kiírás, mivel a
pályázat szövegéhez az Önkormányzat hozzájárulása is szükséges. Jelzi, hogy
ennek semmi akadálya nincs.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely
szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok
(természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) ½ arányú tulajdoni hányadának
értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal,
hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén
legkevesebb 6.700.000,- Ft, azaz hatmillió-hétszázezer forint, együttes értékesítés
esetén 42.210.000,- Ft., azaz negyvenkétmillió-kettőszáztízezer forint kikiáltási
áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet
21.§ (3) bekezdés i) pontjának figyelembe vételével Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához
hozzájárul.
III. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 318/2016. (VII.05.) határozata a Budapest XXIII. ker. Eperföld
utca 1-13. szám alatt található ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195271/149 – 195271/155 hrsz.-ú ingatlanok
(természetben: Bp. XXIII. Eperföld u. 1-13. sz.) ½ arányú tulajdoni hányadának
értékesítésére megbízza Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal,
hogy az ingatlanokat kizárólag nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén
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legkevesebb 6.700.000,- Ft, azaz hatmillió-hétszázezer forint, együttes értékesítés
esetén 42.210.000,- Ft., azaz negyvenkétmillió-kettőszáztízezer forint kikiáltási
áron – értékesítheti.
II. az értékesítés során az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet
21.§ (3) bekezdés i) pontjának figyelembe vételével Budapest Főváros
Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához
hozzájárul.
III. felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére és érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

14. napirendi pont:

Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp.
XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található
osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad
részének megvásárlására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztéshez mellékelt
Ingatlanforgalmi szakértői vélemény szerint az ingatlan értéke 9.400.000,- Ft,
ennek megfelelően az 1/8 rész értéke 1.175.000,- Ft.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., és II. pontjának elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a
vételárat 1.175.000,- Ft-ban állapítja meg.
Geiger Ferenc: „Az ugyanaz. Ugye?”
Preklerné Marton Ilona: „Ugyanaz, mint a…”
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest XXIII. kerület 183708 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest,
Sodronyos u. 43. szám alatti ingatlan Bihari Ferenc Károly tulajdonában álló 1/8
arányú tulajdoni illetőségét meg kívánja vásárolni 1.175.000,- Ft, azaz egymillió51

egyszázhetvenötezer forint vételáron. A szükséges fedezet az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében a „K62-00 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés
aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Bihari Ferenc és Budapest Főváros Soroksár
Önkormányzata által megkötött hagyatéki egyezségnek megfelelően a vételárból
kerül kielégítésre az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-nek Bihari Ferenccel
szemben fennálló követelése.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 319/2016. (VII.05.) határozata a 187308 helyrajzi számú,
természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található
osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest XXIII. kerület 183708 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest,
Sodronyos u. 43. szám alatti ingatlan Bihari Ferenc Károly tulajdonában álló 1/8
arányú tulajdoni illetőségét meg kívánja vásárolni 1.175.000,- Ft, azaz egymillióegyszázhetvenötezer forint vételáron. A szükséges fedezet az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében a „K62-00 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
II. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés
aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Bihari Ferenc és Budapest Főváros Soroksár
Önkormányzata által megkötött hagyatéki egyezségnek megfelelően a vételárból
kerül kielégítésre az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.-nek Bihari Ferenccel
szemben fennálló követelése.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

15. napirendi pont:

Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a
Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt
található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
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Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. a.), II., és III. pontjának elfogadását.
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy Gazdasági Bizottság az I. határozati
javaslatnál az a.) pont elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi
elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186552/17 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős utca 44. szám alatti, 166 m2
területű ingatlanon . a továbbiakban: Ingatlan - található, 60 m2 alapterületű
lakóház tekintetében, néhai Kocsis Mária 1995. szeptember 5. napján jogerőre
emelkedett hagyatékátadó végzése, 1995. október 10. napján kelt adásvételi
szerződés (Földi Ferencné értékesítette a felépítményt Varga Krisztián részére),
1999. december 1. napján kelt adásvételi szerződés (Varga Krisztián értékesítette
a felépítményt Májerné Troll Edit részére), 2000. május 4. napján kelt adásvételi
szerződés (Májerné Troll Edit értékesítette a felépítményt tetőtér beépítéssel
Hirholcz Ákos részére), 2001. június 29. napján kelt adásvételi szerződés
(Hirholcz Ákos értékesítette a tetőtér beépítéses felépítményt Barcziné Peisz Rita
részére), néhai Peisz Rita Judit 2016. február 22. napján jogerőre emelkedett
11059/Ü/990/2015/5 sz. hagyatékátadó végzés és a 2016. június 1-én kelt
igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
58,65 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 4.926.600,- Ft (alsó szint alapépület)
II. az ingatlanra vonatkozóan 2007. április 16. napján létrejött, határozatlan
időtartamú haszonbérleti szerződés 9. pontjában foglaltak alapján Soroksár
Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását az Ingatlanon található 7,9 m2
alapterületű gazdasági épület és 7,41 m2 alapterületű fedett terasz tekintetében.
III. felkéri a Polgármestert kk. Barczi Rékával - törvényes képviselője Peisz
László - történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 320/2016. (VII.05.) határozata a 186552/17 helyrajzi számú,
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természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található
ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a jelen határozat mellékletét képező használati megállapodás használó általi
elfogadása és aláírása esetén Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata elismeri gazdagodását a 186552/17 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős utca 44. szám alatti, 166 m2
területű ingatlanon . a továbbiakban: Ingatlan - található, 60 m2 alapterületű
lakóház tekintetében, néhai Kocsis Mária 1995. szeptember 5. napján jogerőre
emelkedett hagyatékátadó végzése, 1995. október 10. napján kelt adásvételi
szerződés (Földi Ferencné értékesítette a felépítményt Varga Krisztián részére),
1999. december 1. napján kelt adásvételi szerződés (Varga Krisztián értékesítette
a felépítményt Májerné Troll Edit részére), 2000. május 4. napján kelt adásvételi
szerződés (Májerné Troll Edit értékesítette a felépítményt tetőtér beépítéssel
Hirholcz Ákos részére), 2001. június 29. napján kelt adásvételi szerződés
(Hirholcz Ákos értékesítette a tetőtér beépítéses felépítményt Barcziné Peisz Rita
részére), néhai Peisz Rita Judit 2016. február 22. napján jogerőre emelkedett
11059/Ü/990/2015/5 sz. hagyatékátadó végzés és a 2016. június 1-én kelt
igazságügyi szakértői szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
58,65 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 4.926.600,- Ft (alsó szint alapépület)
II. az ingatlanra vonatkozóan 2007. április 16. napján létrejött, határozatlan
időtartamú haszonbérleti szerződés 9. pontjában foglaltak alapján Soroksár
Önkormányzata nem ismeri el a gazdagodását az Ingatlanon található 7,9 m2
alapterületű gazdasági épület és 7,41 m2 alapterületű fedett terasz tekintetében.
III. felkéri a Polgármestert kk. Barczi Rékával - törvényes képviselője Peisz
László - történő Használati Megállapodás megkötésére azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

16. napirendi pont:

Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp.
XXIII. ker. Temető soron található ingatlan
hasznosítására
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
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Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat III., IV., és V. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kívánja eladni
a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron
található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 536 m2 területű, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.
II. az Önkormányzat az ingatlant a továbbra is bérbeadás útján hasznosítja.
III. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 9 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 321/2016. (VII.05) számú határozata a 183706/9 helyrajzi
számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan
hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem kívánja eladni
a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron
található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 536 m2 területű, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.
II. az Önkormányzat az ingatlant a továbbra is bérbeadás útján hasznosítja.
III. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére.
Határidő 2016. július 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

17. napirendi pont:

Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp.
XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon
lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismerésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
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Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. pontjának elfogadását.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy a lakókonténer mobilizálható-e.
dr. Gróza Zsolt: „Igen.”
Mikó Imre: „Tehát nem szándékozik elszállítani onnan.”
dr. Gróza Zsolt: Elmondja, hogy, amennyiben a bérletre vonatkozó jogviszony
megszűnik, akkor azt el kell onnan szállítani.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szamaránszki
dűlőben található ingatlanon lévő 1 db kb. 15 m2 nagyságú és 1 db kb. 30 m2
nagyságú konténer tulajdonjogának megszerzésének igazolásául a konténerek
adásvételéről Balogh Kálmán, az ingatlan bérlője által bemutatott számlára
tekintettel elismeri, hogy a konténereknek Balogh Kálmán (állandó lakóhely:
2233 Ecser, Rákóczi u. 5., tartózkodási hely: 1239 Budapest, Szamaránszki dűlő
195642/1) a tulajdonosa.
Az ingatlanra vonatkozó használati jogviszony megszűnése esetén a bérlő a
konténereket az ingatlannak Önkormányzat részére történő birtokba adásának
időpontjáig köteles az ingatlanról eltávolítani.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére, és a bérleti szerződés
módosítására.
Határidő 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 322/2016. (VII.05.) határozata a 195642/1 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található
ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismeréséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Szamaránszki
dűlőben található ingatlanon lévő 1 db kb. 15 m2 nagyságú és 1 db kb. 30 m2
nagyságú konténer tulajdonjogának megszerzésének igazolásául a konténerek
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adásvételéről Balogh Kálmán, az ingatlan bérlője által bemutatott számlára
tekintettel elismeri, hogy a konténereknek Balogh Kálmán (állandó lakóhely:
2233 Ecser, Rákóczi u. 5., tartózkodási hely: 1239 Budapest, Szamaránszki dűlő
195642/1) a tulajdonosa.
Az ingatlanra vonatkozó használati jogviszony megszűnése esetén a bérlő a
konténereket az ingatlannak Önkormányzat részére történő birtokba adásának
időpontjáig köteles az ingatlanról eltávolítani.
II. felkéri a Polgármestert az ügyfél értesítésére, és a bérleti szerződés
módosítására.
Határidő 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

18. napirendi pont:

Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII.
kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található
felépítmények tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I. a.), II., III., IV., és V. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső
Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 56 m2 alapterületű lakóház
tekintetében, néhai Prekup János 2005. november 28. napján jogerőre emelkedett
1159/Kjö/147/2005/4. számú hagyatékátadó végzése, néhai Prekup János Antal
2014. november 14. napján jogerőre emelkedett 11059/Ü/897/2014/4 sz.
hagyatékátadó végzés és a 2016. június 14-én kelt igazságügyi szakértői
szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
56 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 2.016.000,- Ft
II. a 2009. január 1. napjától hatályos szerződés 9. pontjára tekintettel nem ismeri
el Soroksár Önkormányzata gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a
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Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 4 db
melléképület tekintetében.
III. Soroksár Önkormányzata megkívánja szüntetni a 184916 hrsz.-ú,
természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződést, az ingatlanon található, 56 m2 alapterületű
lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése mellett.
IV. a lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítéséhez
szükséges fedezetet Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a „K6200 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
V. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, továbbá hogy a bérleti szerződés megszűntetése és a lakóépület
műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 323/2016. (VII. 05.) határozata a 184916 hrsz.-ú, természetben a
Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található
felépítmények tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső
Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 56 m2 alapterületű lakóház
tekintetében, néhai Prekup János 2005. november 28. napján jogerőre emelkedett
1159/Kjö/147/2005/4. számú hagyatékátadó végzése, néhai Prekup János Antal
2014. november 14. napján jogerőre emelkedett 11059/Ü/897/2014/4 sz.
hagyatékátadó végzés és a 2016. június 14-én kelt igazságügyi szakértői
szakvélemény alapján az alábbi műszaki értékkel:
56 m2 alapterületű lakóépület műszaki értéke: 2.016.000,- Ft
II. a 2009. január 1. napjától hatályos szerződés 9. pontjára tekintettel nem ismeri
el Soroksár Önkormányzata gazdagodását a 184916 hrsz.-ú, természetben a
Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanon található 4 db
melléképület tekintetében.
III. Soroksár Önkormányzata megkívánja szüntetni a 184916 hrsz.-ú,
természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződést, az ingatlanon található, 56 m2 alapterületű
lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése mellett.
IV. a lakóépület műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítéséhez
szükséges fedezetet Soroksár Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a „K6200 Ingatlan vásárlás” soron rendelkezésre áll.
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V. felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a Képviselő-testület
döntéséről, továbbá hogy a bérleti szerződés megszűntetése és a lakóépület
műszaki értékének a bérlők részére történő megtérítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

19. napirendi pont:

Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker.
Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan
megvásárlására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Képviselőtestületre bízta a döntés meghozatalát.
Mizák Zoltán: Javasolja az ingatlan megvásárlását az előterjesztésben szereplő
összeggel.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön
szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben”választ ad)
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker.
Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos
egyedi ügyben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
25/2014. (XI. 14) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.3.1. pontjában a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – ingatlan
vásárlásáról való döntés nettó 15.000.000,- Ft értékhatárig - visszavonja.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja
vásárolni a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker.
Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan per-, teher és igénymentes
tulajdonjogát 12.000.000 Ft., azaz tizenkétmillió forint vételáron.
II. az ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének K62-00 Ingatlanvásárlás során rendelkezésre áll.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 324/2016. (VII.05.) határozata átruházott hatáskör
visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út
65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos egyedi ügyben a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.3.1. pontjában a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét – ingatlan vásárlásáról való
döntés nettó 15.000.000,- Ft értékhatárig - visszavonja.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 325/2016. (VII.05.) határozata a 184843 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt
található ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja
vásárolni a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker.
Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan per-, teher és igénymentes
tulajdonjogát 12.000.000 Ft., azaz tizenkétmillió forint vételáron.
II. az ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének K62-00 Ingatlanvásárlás során rendelkezésre áll.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére és az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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20. napirendi pont:

Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Gróza Zsolt: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., és II. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad Kreisz Eszter kérelmének, és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság 18.P.XXIII.21.416/2008/120. számú elsőfokú ítélete, valamint a Fővárosi
Törvényszék, mint másodfokú bíróság 56.Pf.642.244/2014/3. számú jogerős
ítélete alapján mindösszesen 772.641 Ft + járulék pénztartozásra 100.000
Ft/hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy amennyiben Adós 2016. július
31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy annak aláírását
követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik, akkor a
tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat
mellékletét képező részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás
aláírásának elmaradása vagy az aktuális törlesztő részlet megfizetésével történő
késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a tartozás
behajtása érdekében.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 326/2016. (VII. 05.) határozata pénztartozás részletekben
történő megfizetésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad Kreisz Eszter kérelmének, és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi
Bíróság 18.P.XXIII.21.416/2008/120. számú elsőfokú ítélete, valamint a Fővárosi
Törvényszék, mint másodfokú bíróság 56.Pf.642.244/2014/3. számú jogerős
ítélete alapján mindösszesen 772.641 Ft + járulék pénztartozásra 100.000
Ft/hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy amennyiben Adós 2016. július
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31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy annak aláírását
követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik, akkor a
tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat
mellékletét képező részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás
aláírásának elmaradása vagy az aktuális törlesztő részlet megfizetésével történő
késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a tartozás
behajtása érdekében.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

21. napirendi pont:

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Laza Margit: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
megköszönte a tájékoztatót.
Fuchs Gyula: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Pénzügyi Bizottság is megköszönte a tájékoztatót.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megköszönte
a tájékoztatót.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megköszönte a tájékoztatót.
Geiger Ferenc: Megköszöni a jogszabályváltozásokról készült tájékoztatót.
Ezt a napirendi pontot lezárja.
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22. napirendi pont:

Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a
Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági
tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Javasolja, hogy a Képviselő-testület 2016. szeptember 11.
napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő időtartamra a Soroksári
Sportcsarnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak Varga Szimeont, Tóth
Gergelyt és Bogárdi Pétert válassza meg, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének
Varga Szimeont. Javasolja továbbá, hogy 2016. szeptember 11. napjától 2021.
szeptember 11. napjáig terjedő időtartamra a Soroksári Sport Club Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak Krokavecz Istvánt, Varga Szimeont és Kátai Tamást
válassza meg, illetve a Felügyelő Bizottság elnökének Krokavecz Istvánt.
Kéri a bizottságok véleményét.
Egresi Antal: Elmondja, hogy az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság a Polgármester Úr által felolvasott javaslattal egybehangzóan javasolja
a Képviselő-testületnek a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztását.
Kiss Jenő: Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság is a Polgármester Úr
által felolvasott javaslatokat javasolja elfogadásra, illetve ennek megfelelően az
alapító okirat módosítását.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatokat,
mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Soroksári Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztja Krokavecz Istvánt, Varga Szimeont és Kátai Tamást.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Krokavecz István
Anyja születési neve: Dankó Katalin
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Lakcím: 1138 Budapest, Berettyó u. 9.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve: Pataki Katalin
Lakcím: 1238 Budapest, Csibuk u. 19.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a
jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt
Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a megfelelő példányszámban, a szükséges
mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztja Varga Szimeont, Tóth Gergelyt és Bogárdi Pétert.”
4.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Módosítja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratát a 9.2., valamint a 9.6. pontokban:
a) A 9.2. pont az alábbi tartalommal jön létre:
9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja,
megbízásuk 2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig tartó
határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor
újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.
b) A 9.6. pont az alábbi tartalommal jön létre:
9.6. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Tóth Gergely
Anyja születési neve: Kraitz Mária
Lakcím: 1238 Budapest, Mártírok útja 276.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Bogárdi Péter
Anyja születési neve: Nemes Beatrix Veronika
Lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 126.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
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Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi – aláírja és
gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges
mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz
határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 327/2016.(VII.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Soroksári Sport Club Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztja Krokavecz Istvánt, Varga Szimeont és Kátai Tamást.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 328/2016.(VII.05.) határozata a Soroksár Sport Club Kft.
Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Társaság Alapító Okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Krokavecz István
Anyja születési neve: Dankó Katalin
Lakcím: 1138 Budapest, Berettyó u. 9.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás
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a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Kátai Tamás
Anyja születési neve: Pataki Katalin
Lakcím: 1238 Budapest, Csibuk u. 19.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.”
II. egyben elfogadja a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságnak a
jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt egységes szerkezetű Alapító Okiratát.
III. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksár Sport Club Korlátolt
Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a megfelelő példányszámban, a szükséges
mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül
beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 329/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztja Varga Szimeont, Tóth Gergelyt és Bogárdi Pétert.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestülete 330/2016. (VII.05.) határozata a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Kft. Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Módosítja a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Alapító Okiratát a 9.2., valamint a 9.6. pontokban:
a) A 9.2. pont az alábbi tartalommal jön létre:
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9.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagokat az Alapító választja,
megbízásuk 2016. szeptember 11. napjától 2021. szeptember 11. napjáig tartó
határozott időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor
újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.
b) A 9.6. pont az alábbi tartalommal jön létre:
9.6. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Tóth Gergely
Anyja születési neve: Kraitz Mária
Lakcím: 1238 Budapest, Mártírok útja 276.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Bogárdi Péter
Anyja születési neve: Nemes Beatrix Veronika
Lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 126.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
Név: Varga Szimeon
Anyja születési neve: Beneva Mária
Lakcím: 1239 Budapest, Vecsés u. 24.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. szeptember 11.
A megbízatás lejárta: 2021. szeptember 11.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát – mely jelen határozat 1. számú mellékletét képezi – aláírja és
gondoskodjon arról, hogy a megfelelő példányszámban, a szükséges
mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz
határidőn belül beterjesztésre kerüljön.
Határidő: 2016. szeptember 30.
68

Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

23. napirendi pont:

Fellebbezések
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Osztályvezető Úrtól, hogy a fellebbezések ügyében
van-e szóbeli kiegészítése.
Szegény Ákos: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Mikó Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön
szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben”választ ad)
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy a határozati javaslatokról külön határozatok fognak
születni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatokat,
mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése,
valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelete 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Schlehoczki Éva törvényes képviselő által Filkor Hanna (sz: Budapest, 2014.
04. 03., an: Schlehoczki Éva) 1239 Budapest, Tompaház u. 16. szám alatti lakos
bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést
elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése,
valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
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önkormányzati rendelet 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Dibák Ádám törvényes képviselő által Dibák Izabelle Flóra (sz: Budapest, 2014.
05. 23., an: Gergely Rita) 1238 Budapest, Zeller u. 2. szám alatti lakos bölcsődei
felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és
a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése,
valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Bán Zoltán törvényes képviselő által Bán Zoé Hanna (sz: Budapest, 2014. 12.
14., an: Magyarosi Nikolett) 1239 Budapest, Szalma u. 13. szám alatti lakos
bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést
elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
4.) „A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése,
valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Uzsonyi Viktória Bernadett törvényes képviselő által Sulyok Kitti Lara (sz:
Budapest, 2014. 11. 10., an: Uzsonyi Viktória Bernadett) 1064 Budapest,
Vörösmarty u. 48. 2/18. szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében
hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság
döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 10 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 331/2016. (VII.05.) határozata Schlehoczki Éva 1239 Budapest,
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Tompaház u. 16. szám alatti lakos gyermeke, Filkor Hanna bölcsődei felvételi
kérelme ügyében hozott döntéséről
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelete 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Schlehoczki Éva törvényes képviselő által Filkor Hanna (sz: Budapest, 2014.
04. 03., an: Schlehoczki Éva) 1239 Budapest, Tompaház u. 16. szám alatti
lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott
fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 332/2016.(VII.05.) határozata. Dibák Ádám 1238 Budapest,
Zeller u. 2. szám alatti lakos gyermeke, Dibák Izabella Flóra bölcsődei
felvételi kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3.§ a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Dibák Ádám törvényes képviselő által Dibák Izabelle Flóra (sz: Budapest,
2014. 05. 23., an: Gergely Rita) 1238 Budapest, Zeller u. 2. szám alatti lakos
bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést
elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 333/2016.(VII.05.) határozata. Bán Zoltán 1239 Budapest,
Szalma u. 13. szám alatti lakos gyermeke, Bán Zoé Hanna bölcsődei felvételi
kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
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I. Bán Zoltán törvényes képviselő által Bán Zoé Hanna (sz: Budapest, 2014.
12. 14., an: Magyarosi Nikolett) 1239 Budapest, Szalma u. 13. szám alatti
lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott
fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 334/2016. (VII.05.) határozata Uzsonyi Viktória Bernadett 1064
Budapest, Vörösmarty u. 48. 2/18. szám alatti lakos gyermeke, Sulyok Kitti
Lara bölcsődei felvételi kérelme ügyében hozott döntés ügyében
A Képviselő-testület a 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint
Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.)
önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja szerint biztosított hatáskörében eljárva a
fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
I. Uzsonyi Viktória Bernadett törvényes képviselő által Sulyok Kitti Lara (sz:
Budapest, 2014. 11. 10., an: Uzsonyi Viktória Bernadett) 1064 Budapest,
Vörösmarty u. 48. 2/18. szám alatti lakos bölcsődei felvételi kérelme ügyében
hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a Felvételi Bizottság
döntését helybenhagyja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

24. napirendi pont:

Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges
eljárási
cselekmények
végrehajtására
történő
felhatalmazásra
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.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Testületnek a Jegyzői
felhatalmazást.
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Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása ügyében a döntési hatáskört
megtartva felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tényállás tisztázásával kapcsolatos
eljárási cselekményeket végezze el.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 335/2016. (VII.05.) határozata eljárási cselekmények elvégzésére
a jegyzőnek adott felhatalmazásról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása ügyében a döntési hatáskört
megtartva felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tényállás tisztázásával kapcsolatos
eljárási cselekményeket végezze el.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Laza Margit jegyző
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. Zárt ülést rendel el.
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen
való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.

ZÁRT ÜLÉS

K.m.f.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző
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