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Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester
jogosult döntést hozni.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői elkészítették az elmúlt képviselőtestületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
egyúttal javaslatot tettek egyes határozatok tartalmának illetőleg végrehajtási határidejének
módosítására.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel, illetve a 2021. február 8. napjától hatályos
27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a
Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően
készültek.
Fentiek alapján az előterjesztés készítőjeként kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak
alapján – az 1-3. számú határozati javasaltok szerint szíveskedjék a szükséges döntéseket
meghozni.

Jelentések
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
288/2020.(VI.09.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és
186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tudomásul veszi a
186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi
számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben nevesített Bérlő, azaz a
VODAFONE Magyarország Zrt. helyébe annak jogutódja: egy a VODAFONE csoportba
tartozó új cég fog belépni.
II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a
186049/0/A/10 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 162. és a 183358 helyrajzi
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számú, természetben a Nyír utca 22. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokraa
Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződésekben mindenkori Bérlői
pozícióban lévő fél a bérleményt, a VODAFONE Csoport bármely tagjának, így különösen
a VODAFONE Magyarország Zrt.-nek további bérleti díj vagy egyéb szolgáltatási díj
érvényesítése nélkül használatba adja.
III. a jelen határozat 1-2. számú mellékletei szerinti szerződés módosításokat aláírja, azzal,
hogy azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértve eltérhet, valamint aláírja és
kiadja a VODAFONE Magyarország részére a szerződésekkel kapcsolatban a jelen
határozat 3. és 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő:2020. július 31.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
411/2020.(IX.29.) határozata a Vodafone Magyarország Zrt.-vel a 183358 hrsz.-ú és
186049/0/A/10 hrsz.-ú ingatlanokra kötött bérleti szerződések módosításáról szóló
288/2020.(VI.09.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 288/2020.(VI.09.) határozat végrehajtási határidejét
2021. január 31. napjára meghosszabbítja.
A határozatra jelentem, hogy a szerződés 2020. szeptember 22. napján megkötésre került.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
331/2020. (VII.14.) határozata a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a soroksári fiatalok közéletbe való bevonásának elősegítésére, többek közt programok,
rendezvények szervezése, lebonyolítása, továbbá annak érdekében, hogy az önkormányzat
tevékenységében eredményesebben érvényesüljenek a fiatalok érdekei, ifjúsági fórumot hoz
létre Soroksári Fiatalok Fóruma (a továbbiakban: SFF) elnevezéssel,
II. az SFF 2020. évi működéséhez 3.000.000 forint összegű támogatást biztosít, amely összeget
az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének ifjúsági koncepcióval kapcsolatos
feladatokra tervezett költségvetési sorból biztosítja, azzal, hogy a SSF tagjai az SFF
működésével kapcsolatban és annak érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben
felmerülő költségeikért legfeljebb 25.000 forint/fő/hó összegű költségtérítésben
részesülhetnek,
III. az SFF elnöke a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig írásbeli beszámolót nyújt
be a Képviselő-testület részére a támogatás felhasználásáról és működéséről,
IV. az SFF hat külsős 15-30 év közötti soroksári fiatalból áll, valamint a mindenkori ifjúsági
tanácsnok vezetésével működik. Az SFF tagjai pályázat útján kerülnek kiválasztásra, a
mellékelt pályázati kiírás alapján,
V. felhatalmazza az ifjúsági tanácsnokot, hogy a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon,
illetve népszerűsítse azt,
VI. a benyújtott pályázatokról az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2020.
évi szeptember havi munkaterv szerinti ülésén dönt,
VII. az SFF Szervezeti és Működési Szabályzatát és munkatervét – a jelen határozat által
megállapított keretek között – maga határozza meg.
Határidő:
II. pont esetében 2020. szeptember 30.
III. pont vonatkozásában: 2021. január 31.
V. pont esetében: 2020. augusztus 15.
VI. pont vonatkozásában: 2020. szeptember 8.
VII. pont esetében: 2020. szeptember 30.
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Felelős: II. pont esetében: Bese Ferenc Polgármester, a III., V., VII pont esetében: Sebők Máté
Zoltán; VI. pont vonatkozásában: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 41/2021. (I.
19.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a Soroksári Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.)
határozata módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári
Fiatalok Fóruma létrehozásáról szóló 331/2020. (VII.14.) határozatot a következő VIII. és IX.
ponttal, valamint melléklettel egészíti ki:
„VIII. a II. pontban meghatározott költségtérítés az életvitelszerűen használt és lakcímként a
Soroksári Fiatalok Fóruma tagjának lakcímkártyáján bejegyzett ingatlanon való felhasználással
kapcsolatban, a tag, vagy vele egy háztartásban elő hozzátartozó nevére kiállított számla alapján
illeti meg a tagot.
IX. a tagok a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kötelesek nyilatkozni a velük
egy háztartásban elő hozzátartozókról, akik nevére kiállított számlák alapján megilleti a tagokat
a költségtérítés.”
II. felkéri a Soroksári Fiatalok Fóruma elnökét, hogy a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjai
által elszámolható, a tag nevétől eltérő néven szereplő számlák elfogadásáról szóló aláírt
nyilatkozatot a tagoktól kérje be.
Felelős: SFF elnöke
Határidő: 2021. február 28.
„1. számú melléklet a 331/2020. (VII.14.) határozathoz
Nyilatkozat a Soroksári Fiatalok Fórumának tagjai által elszámolható, a tag nevétől
eltérő néven szereplő számlák elfogadásáról
Alulírott
……………………………………………………………………..büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a velem egyháztartásban élő, hozzátartozóm
……………………………………………………………………………………………
nevére kiállított mobiltelefon számlán a ………………………………………………….
számhoz tartozó egyenleg az én feladatellátásomhoz szükséges mobiltelefon számla összegét
tartalmazza.
Kijelentem, hogy a velem egyháztartásban élő, hozzátartozóm
……………………………………………………………………………………………
nevére kiállított internet számlán lévő egyenleg az én feladatellátásomhoz szükséges összeget
tartalmazza.
Fentieknek megfelelően kérem, hogy …………………………………………………………
nevére kiállított mobiltelefon és/vagy internetszámlát a Képviselő-testület … határozata alapján
szíveskedjenek elfogadni.”
A határozatra jelentem, hogy a határozat II. pontjában foglaltak végrehajtása 2020. szeptember
30. napján megvalósult. Az SFF számára elkülönített összegből, a tagok részére nyitva álló
25.000,- forint/fő/hó összegű költségtérítés igénybevételének lehetőségével 2020. évben
egyetlen tag élt, 10.196,- Forint erejéig. 2021 januárjában két tag vett igénybe költségtérítést,
mindösszesen 30.200,- Forint erejéig.
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A határozat III. pontjában foglaltakat Sebők Máté képviselő, ifjúsági tanácsnok, mint az SFF
elnöke 2021. január 21. napján teljesítette. A beszámolóból készítendő testületi anyag a
Képviselő-testület 2021. évi munkaterve szerinti, 2021. februári rendes képviselő-testületi ülés
egyik napirend pontja lesz.
Az V. és VI. pontban foglaltakat az ifjúsági tanácsnok végrehajtotta, a pályáztatás sikeres volt.
A felhívás online és nyomtatott formában is közzé lett téve 2020 júliusában. A VII. pont
vonatkozásában, az SFF alakulóülésén 2020. október 1. napján döntött, az SzMSz-t elfogadta.
A 41/2021. (I. 19.) határozat végrehajtása folyamatban van. A határozatban foglaltakat Sebők
Máté, az SFF elnöke hajtja végre.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2020. (VII.14.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési
szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat melléklete
szerint megkötendő vagyonkezelési szerződés szerinti tartalommal tulajdonosi hozzájárulását
adja az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye mint beruházó részére a 185613/1 helyrajzi
számú ingatlanon az 5. számú mellékletet képező építési engedélyezési tervdokumentáció
szerinti mozgást segítő rámpa és akadálymentes mosdó megépítéséhez, a létesítmény
működéséhez szükséges elektromos vezeték közterületen történő átvezetéséhez, a vízvezetés
közterületen történő kiépítéséhez, a szennyvízcsatorna közterületen történő rákötéséhez és a
csapadékvíz közterületen történő rákötéséhez, és a beruházással érintett ingatlanrész
tekintetében megköti a jelen határozat melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést. A másik
fél a szerződésben a Soroksári Római Katolikus Egyház és/vagy az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye lehet.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére és a jelen határozat melléklete szerinti
vagyonkezelési szerződés aláírására, azzal, hogy annak tartalmától az önkormányzat érdekeit
nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2020. július 30.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
412/2020.(IX.29.) határozata a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és vagyonkezelési
szerződés megkötéséről a 185613/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában hozott
338/2020. (VII.14.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 338/2020.(VII.14.) határozat végrehajtási határidejét
2021. január 31. napjára meghosszabbítja.
A határozatra jelentem, hogy a szerződés 2020. augusztus 12. napján megkötésre került.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
392/2020. (VIII.11.) határozata a 185003 és 184939 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános pályázat
útján történő értékesítéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadban
tulajdonát képező
a) 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. / Kovász
u. 14., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett,
szociális otthon” megnevezésű,
11.514 m2 területű, valamint
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b) 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső
Duna soron
található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű,
1.904 m2 területű
ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja, azzal, hogy
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan is megvásárolható, a 184939 helyrajzi
számú ingatlan csak a 185003 helyrajzi számú ingatlannal együttesen, oszthatatlan
szolgáltatásként;
- a 185003 helyrajzi számú ingatlan kizárólag szociális ellátó intézmény létesítésének és
működtetésének céljára vásárolható meg, ezen hasznosítási kötelezettség érvényes a
185003 helyrajzi számú ingatlan önállóan történő, illetve a 184939 helyrajzi számú
ingatlannal történő együttes, oszthatatlan szolgáltatásként történő megvásárlása esetén is;
ezen célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából szerződést
biztosító mellékkötelezettségként kötbért is kikötő településrendezési szerződés
megkötése szükséges az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltételeként;
- a minimális ajánlható vételár a 185003 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában bruttó
306.000.000,- Ft (ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn), a 184939 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában nettó 49.500.000,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 67.850.000,- Ft,
a részletes pályázati kiírás ára nettó 10.000 ,-Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 12.700,- Ft, a
pályázati biztosíték összege a nettó minimális vételár 20%-ában kerül meghatározásra, a
célnak megfelelő hasznosítás kötelezettségének biztosítása céljából kötendő
településrendezési szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségként
meghatározandó kötbér összege pedig 400.000.000,-Ft.
A pályázati eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal útján maga gondoskodik. A
pályázatot előminősítő eljárás nem előzi meg, alternatív ajánlat nem tehető. A részletes
pályázati kiírás részeként jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti adásvételi
szerződés és a jelen határozat 2. melléklete szerinti településrendezési szerződés tervezetét,
azzal, hogy azok tartalmától az önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérés lehetséges.
II. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a jelen határozat 3. számú melléklete szerinti, az I. pontban
szereplő adatokkal valamint a pályázati felhívás megjelentetésének időpontja függvényében
megállapítandó határidőkkel/határnapokkal kiegészített pályázati felhívás közzétételéről
történő gondoskodásra, a részletes pályázati kiírásnak Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) rendeletében
szereplő vonatkozó rendelkezések szerinti összeállítására, a pályázati eljárás lebonyolítására,
majd a pályázat eredménye megállapításának tárgyában új Képviselő-testületi előterjesztés
készíttetésére.
III. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot az Önkormányzat nevében hirdesse meg.
IV. felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának
határidejéig jelölje ki a pályázatok bontását és értékelését végző bírálóbizottság tagjait.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző
A határozatra jelentem, hogy a pályázat 2020. október 22. napján meghirdetésre került, a
bírálóbizottság tagjait Polgármester Úr 2020. november 19. napján kijelölte. A pályázatot
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere - a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - 549/2020. (XII. 08.)
határozatával eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy egyetlen érvényes ajánlat
sem került benyújtásra. Ugyanezen határozat a 392/2020. (VIII. 11.) határozat végrehajtási
határidejét 2021. augusztus 31. napjára módosította.

7
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
536/2020.(XII.08.) határozata SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas gyorstesztek
tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata által történő ingyenes átruházásáról
szóló megállapodás megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata képviseletében és érdekeinek figyelembevételével
megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával SARS-CoV-2 vírus szűrésére
alkalmas (SGTi-flex, COVID-19 Ag) antigén gyorstesztek tulajdonjogának Budapest Főváros
Önkormányzata által Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére
történő térítésmentes átruházása tárgyában.
Határidő: 2021. január 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a szerződéskötés megtörtént, a gyorsteszteket átvettük.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
573/2020.(XII.08.) határozata a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben
Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos döntés
meghozatalára (zárt)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt
található ingatlannak Bakai Regina tulajdonában álló, és Kaltenecker Margit holtig tartó
haszonélvezeti jogával terhelt 1128/13500 tulajdoni hányadával – mely az ingatlan használat
szerinti megosztására vonatkozó megállapodás alapján természetben a földszint 6. számú
lakásnak és a hozzá tartozó pincének, valamint a közös használatú földterület tárgyi tulajdoni
hányadra eső részének felel meg – kapcsolatban a tulajdonos és a haszonélvező által tett
ajánlatot, miszerint a tulajdoni hányadért cserébe cserelakást vagy másik ingatlan
megvásárlását kérik az Önkormányzattól, nem fogadja el, és a 340/2020. (VII. 14.) határozatát
hatályában fenntartja.
II. értesíti az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az érintett értesítése a döntésről 2020. december 16. napján
megtörtént.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 575/2020.
(XII.08.) határozata a 2000. október 10. napján Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata másrészről Bak Ferenc és Bak Béláné között létrejött ingatlan
adásvételi előszerződéstől történő elállásról (közzététele a zárt ülésen meghozott
határozatokra vonatkozó előírások szerint történik)
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tudomásul veszi, hogy az egyrészről az Önkormányzat, másrészről Bak Ferenc és Bak Béláné
között 2000. október 10. napján megkötött, az 1. számú mellékletet képező ingatlan adásvételi
előszerződés lehetetlenült, azonban arra az esetre, ha a lehetetlenülés mégsem következett volna
be, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 300. § (2) bekezdése alapján eláll a
tárgyi adásvételi előszerződéstől.
II. értesíti az érintetteket a döntésről.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az érintettek értesítése a döntésről 2021. december 15. napján
megtörtént.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 7/2021.
(I.19.) határozata a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről:
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet tudomásul veszi.
II. döntéséről haladéktalanul értesíti Karácsony Gergely főpolgármester urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a forrásmegosztással kapcsolatos döntés Főpolgármester Úr
részére továbbításra került.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 12/2021.
(I.19.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti
rendjének elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen határozat 1.
melléklete szerint elfogadja.
II. veszélyhelyzet fennállása esetén az óvodák nyári zárva tartási és ügyeleti rendjével
kapcsolatos döntését módosíthatja.
III. intézkedik az érintettek értesítéséről.
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy az érintett óvodák értesítése 2021. január 22. napján megtörtént.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES
TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK

1.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 397/2020.
(VIII.11.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról (zárt ülés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tudomásul veszi, hogy a 165/2020. (III.10.) határozatával a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjává választott Tamási Benjámin (születési
hely, idő, anyja neve) lemondását.
II. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány felügyelőbizottsági
tagjának megválasztja az alábbi természetes személyt a 2020. augusztus 11. napjától 2025.
március 15. napjáig terjedő határozott időre:
Tamásiné Mórik Katalin (1237 Budapest,)
III. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának 7.
pontjának d) alpontját az alábbiak szerint módosítja:
„d) A kuratórium tagjai:
2020. március 16. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Tóth Gergely 1204 Budapest,
Pánczél András 1238 Budapest, és
Fülöp Tibor József 1239 Budapest,
szám alatti lakosok.
2020. augusztus 11. napjától 2025. március 15. napjáig tartó határozott időre:
Tamásiné Mórik Katalin 1237 Budapest,
szám alatti lakos.
Az alapítóval jogviszonyban áll: Egresi Antal
Tóth Gergely
Az alapítóval nem áll jogviszonyban: Pánczél András
Fülöp Tibor József
Tamásiné Mórik Katalin
A kuratóriumi tagság a megválasztás napjától a 2025. március 15. napjáig tartó határozott
időtartamra szól.”
IV. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és gondoskodik arról, hogy az a szükséges
mellékletekkel felszerelten a Fővárosi Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön.
Határidő: 2020. szeptember 11.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Fővárosi Törvényszék 12.60.Pk.859/1997/76. végzésében
foglalt felhívásra a 397/2020. (VIII.11.) határozat módosítása szükséges, mivel annak II. pontja
a "kuratóriumi tag" helyett tévesen a "felügyelőbizottsági tag" megjelölést tartalmazza. A
határozat címe és többi része a "kuratóriumi tag" megjelölést helyesen tartalmazza, ám a
határozat - az említett végzésben foglaltaknak megfelelő - módosításának előkészítése során
észleltük, hogy a határozat címében a döntést ténylegesen meghozó "Képviselő-testület"
megjelölés helyébe - elírás okán - a Polgármester került feltűntetésre, továbbá a határozat IV.
pontja - figyelemmel a határozatot meghozó testületre - nyelvhelyességi szempontból nem
megfelelő, emiatt a határozat címének és IV. pontjának módosítása is szükségessé vált,
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1. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2021.
(02.16.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
kuratóriumi tagjának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról szóló 397/2020.
(VIII.11.) határozatának módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának
megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról szóló 397/2020. (VIII.11.) határozatát
elírás miatt következőképp módosítja:
a) a határozat címében a "Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Polgármesterének" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének" szöveg lép,
b) a határozat II. pontjában a „felügyelőbizottsági” szövegrész helyébe a
„kuratóriumi” szöveg lép,
c) a határozat IV. pontja helyébe a következő IV. pont lép:
"IV. felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
aláírja, és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel felszerelten a Fővárosi
Törvényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön."

2.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2019. (V.07.) határozata közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksár Sportjáért
Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás
szerinti feladatok ellátásához 6.000.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása
sora terhére.
II. megköti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért
elnevezésű közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a
megállapodás szerinti feladatok ellátásához 6.000.000,-Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok
támogatása sora terhére azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátásra jelen határozattal biztosított
összeg folyósítása a 199/2018. (V. 15.) határozattal biztosított 2.000.000,- Ft összeggel történő
szerződésszerű elszámolást követően történik.
III. megköti a jelen határozat 3. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksári Dunáért
és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich
út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához 4.000.000,- Ft-ot biztosít az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati
Alapítványok támogatása sora terhére azzal a kikötéssel, hogy a feladatellátásra jelen
határozattal biztosított összeg folyósítása a 131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított
6.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően történik.
IV. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a határozat 1., 2. és 3.
mellékletét képező megállapodások aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
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Határidő: 2019. június 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
A határozatra jelentem, hogy a Képviselő-testület 248/2019. (V.07.) határozatával a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány részére 4.000.000,- Ft-ot biztosított
azzal a kikötéssel, hogy annak folyósítása a 131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított
6.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően történik. A Közalapítvány
2020 decemberében a 131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított 6.000.000,- Ft
összeggel elszámolt, amelyre való tekintettel a Közalapítvány kuratóriumi elnöke kérte a
4.000.000,- Ft folyósítását. A 248/2019. (V.07.) számú határozat alapján megkötött 2019. évi
feladatellátási-megállapodás elszámolási határideje annak 4. pont a) alpontja szerint 2020.
április 30. napja, amelyet a kifizetés érdekében módosítani szükséges. Javasolt új határidő:
2022. április 30.
Annak érdekében, hogy a határozat IV. pontjában foglaltak szerint megkötött megállapodás 4.
pont a) alpontjának módosítása lehetővé váljon, a határozat IV. pontjának a megállapodás
módosítására is kiterjedő felhatalmazással való kiegészítése szükséges.

2. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének…./2021.
(II.16.) határozata a közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló
248/2019. (V.07.) határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közalapítványokkal
feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló 248/2019. (V.07.) határozata IV. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
IV. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a határozat 1., 2. és 3.
mellékletét képező megállapodások aláírására és szükség szerinti módosítására - a támogatási
összegre irányuló módosítás kivételével -, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek azok
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek."

3.)
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
429/2020. (X.13.) határozata a kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozóan
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatot akkreditált cégtől a kerület komplex, átfogó
közlekedésbiztonsági és forgalomszabályozási helyzete felmérésére, különös tekintettel a
parkolási gondok enyhítésére, az esetleges fizetős parkolás bevezetésének feltételei
vizsgálatára, valamint az egyes utak, utcák egyirányúsítási lehetőségeire. Az árajánlat alapján
készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen tartalmú vizsgálatot kér, rendel
meg az Önkormányzat, milyen forrásból.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Határidő: 2021. január 31.
A határozatra jelentem, hogy a tervezői árajánlat bekérése érdekében egyeztettünk a Budapesti
Műszaki Egyetem illetékes szakembereivel, azonban a komplex közlekedésfejlesztési tervezés
részletezésére, ütemezésére vonatkozó tematika még nem állt véglegesen össze, ezért az
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árajánlat még nem érkezett be részükről. Fentiek miatt a végrehajtási határidő módosítása
szükséges. Kérjük a határozat végrehajtási határidejét módosítani 2021.március 31-re.

3. Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …./2021.
(II.16.) határozata a kerület parkolási helyzetének javítására vonatkozó 429/2020. (X.13.)
határozat módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a kerület parkolási
helyzetének javítására vonatkozó 429/2020.(X.13.) határozat végrehajtási határidejét 2021.
március 31-ére módosítja.

Budapest, 2021. február 1.
Scherer Kinga
testületi ügyintéző
az előterjesztés készítője”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapjána katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. január 19. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

