JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. október 9-én (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott
nyílt üléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann Antal, Dr. Bajuszné Veigli Katalin
Lujza, Egresi Antal, Fuchs Gyula, Kiss Jenő, dr. Kolosi István Csaba, Mikó Imre,
Mizák Zoltán, Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián, Tüskés Józsefné
képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Veres Anikó mb. jegyző

Távolmaradását előre jelezte:

Orbán Gyöngyi alpolgármester

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 12 képviselő van jelen. Javaslatot tesz a napirendre. A
meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest javasol módosítást.
Sürgősséggel első napirendi pontként javasolja napirendre venni a „Javaslat Szent
László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére” c. napirendi pontot,
amit Bizottság megtárgyalt. Jelzi, hogy az előterjesztéshez kiegészítés került
kiosztásra, ami a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ezzel kapcsolatos
döntését tartalmazza. Kéri ebben az Aljegyző Úr megerősítését.
dr. Spiegler Tamás: Megerősíti a Polgármester Úr által elmondottakat.
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy valakinek van-e javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatban.
Geiger Ferenc: Javaslat hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint:
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Szent László utcai ingatlanok
tulajdonviszonyának rendezésére” c. napirendi pontot.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 349/2018. (X. 09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, első
napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat Szent László utcai ingatlanok
tulajdonviszonyának rendezésére” c. napirendi pontot.
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes módosított napirendet, mely szerint:
A Képviselő-testület
a 2018. október 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a
XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órakor)
2.) Javaslat Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
3.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló
10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon
kívül helyezésére
5.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására
(Soroksár felső, központi terület)
6.) Javaslat elvi döntés meghozatalára
7.) Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
8.) Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő
átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
9.) Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
10.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest
XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33.
szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás
villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
11.) Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület
Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon
körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének
kezdeményezésére
12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
13.) Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert)
nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó
használati díjtételekre
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14.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2017/2018. nevelési év
tapasztalatairól (10.00 órakor)
15.) Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
végrehajtásáról
16.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges
Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
17.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások
elbírálására (zárt ülés)
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 350/2018. (X. 09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. október 9-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a
XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órakor)
2.) Javaslat Szent László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére
3.) Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló
10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4.) Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon
kívül helyezésére
5.) Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására
(Soroksár felső, központi terület)
6.) Javaslat elvi döntés meghozatalára
7.) Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
8.) Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő
átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
9.) Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
10.) Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest
XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33.
szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás
villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
11.) Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület
Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon
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körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének
kezdeményezésére
12.) Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú,
természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
13.) Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert)
nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó
használati díjtételekre
14.) A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2017/2018. nevelési év
tapasztalatairól (10.00 órakor)
15.) Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
végrehajtásáról
16.) Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges
Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
17.) Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások
elbírálására (zárt ülés)
Geiger Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Orbán Gyöngyi
Alpolgármester Asszony eltörte a lábát, fekvőgipsszel fekszik otthon, ezért biztos,
hogy két hétig nem fognak tudni rá számítani. Felkéri Jegyző Asszonyt, hogy
tartson névsorolvasást.
dr. Veres Anikó: Névsorolvasást tart.
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Geiger Ferenc: Tájékoztatja a Képviselő-testületet néhány rendezvényről,
eseményről:
- Október 5-én az aradi vértanúk tiszteletére Önkormányzatunk egy szál virággal
és mécsessel tisztelegett a Hősök terén az 1848-as emlékműnél. Ezt követően
emlékmise volt a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia templomban.
- Október 19-én 11.00 órakor lesz a Pesterzsébeti temetőben a kopjafánál
koszorúzással egybekötött megemlékezés az ’56-os eseményekre és áldozataira.
18.00-órakor indul a fáklyás felvonulás a Zenepavilontól a Juta-dombra.
- A Tiszta Soroksári Napok rendezvényre 2018. november 16-17-én kerül sor,
melynek keretén belül fásítási akciót szervez Önkormányzatunk, emiatt kéri a
Képviselőket – ugyanúgy, ahogy eddig is – hogy megfelelő időben vegyék fel
Szénási Úrral, illetve a lakosággal a kapcsolatot a növények (sövény, fa)
igénylésével kapcsolatban.
- 2018. szeptember 30-ával lemondott Budapest Rendőrfőkapitánya, Bucsek
Gábor rendőrvezérőrnagy. Az új főkapitányt az Országos Rendőrfőkapitány
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nevezte ki, amit a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyott. dr. Terdik Tamás
rendőrezredes lett Budapest új Rendőrfőkapitánya.
- A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Rendészeti Osztály munkájának
minősítésére egyrészt egy belső ellenőrzési vizsgálat került elrendelésre, másrészt
pedig az Önkormányzat felkérte a XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságot,
aki végül is a Budapesti Rendőrfőkapitányság Rendészeti és Szakirányító
Osztályával együttműködve egy ellenőrzést végzett a Rendészeti Osztályunkon.
A Budapesti Rendőrfőkapitányságtól megkapta a vizsgálatról szóló értesítést,
melyben megállapításra került, hogy az ellenőrzés során beszerzett adatok,
valamint a helyszíni ellenőrzés alapján hiányosságot nem tártak fel, a Rendészeti
Osztály tevékenységét, működését jogszerűnek és szakszerűnek minősítették.
Jelzi, hogy Rendőrkapitány Asszony, illetve Őrsparancsnok Úr is jelen van az
ülésen. Ezzel az üggyel az Őrsparancsnok Úr foglalkozott, aki az elmondottakat
meg is tudja erősíteni, ha bárkinek valamilyen kérdése van. A belső ellenőrzés
által végzett vizsgálat a hatályos szabályzatot javasolta módosítani, a munkaruha
nyilvántartás kiegészítését fogalmazta meg javaslatként, egyébként mindent
rendben találtak. Az osztályvezető - utasítására - intézkedési tervet készített, és az
abban foglaltakat végre is hajtotta.
- Tájékoztatásul elmondja, hogy az új Redőrkapitányság építésével kapcsolatban
levélben kérdéssel fordult az Országos Rendőrfőkapitány Úrhoz, aki tájékoztatást
adott arról, hogy egyrészt aláírásra került az Önkormányzat, az Országos
Rendőrfőkapitányság és Budapesti Rendőrfőkapitányság közötti Együttműködési
Megállapodást, ami február óta húzódott. Az Együttműködési Megállapodás
aláírása megtörtént a különböző módosításokkal együtt. Az Önkormányzat által
elkészíttetett tervdokumentációt – a kivitelei tervet, mindent, ami átadásra került
– felülvizsgáltattak, illetve a belső tervezést is elindították a KASIB Kft-vel.
Jelenleg ennek a szerződéskötése folyamatban van. Szóbeli információt kapott az
Országos Rendőrfőkapitánytól arra vonatkozóan, hogy az év végén, illetve a jövő
év elején fogják kiírni a pályázatot, tehát ez talán 2019 végére fog elkészülni.
Jelzi, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus, mert ők azt mondják, hogy
8-9 hónap alatt ezt fel lehet építeni. Véleménye szerint ennyi idő alatt ezt nem
lehet elkészíteni, szerinte legalább egy évig el fog tartani, tehát ez inkább 20192020 lesz, mire elkészül. De a megállapodás alá van írva, a közbeszerzés pedig
kiírás előtt van.
- A testületi döntésnek megfelelően a Hivatal értesítette a 75 év feletti soroksári
lakosokat az időskorúak részére nyújtott utalvány kérelmezése ügyében. Az
időskorúak utalványa és a karácsonyi csomag iránti kérelmeket 2018. október 1től 2018. november 2-ig lehet benyújtani. Arra kér mindenkit, hogy akinek
tudomása van arról, hogy valaki nem kapott értesítést - mert valami miatt kimaradt
a listából – az keresse az Osztályt, vagy a Hivatalból valakit, mivel sajnos
előfordulhat ilyen, mert tavaly is volt ilyen, hogy kimaradt egy két ember. Jelzi,
hogy az értesítések elküldésre kerültek, amelyből már nagyon sok vissza is
érkezett a Hivatalba.
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- Tájékoztatásul elmondja, hogy álhír terjed a közösségi médiában, illetve egyéb
online felületeken, ami arról szól, hogy a Kormány alanyi jogon 65.000,- Ft-os
támogatást biztosít. Jelzi, hogy semmiféle ilyen döntés nincs, hogy aki
jelentkezik, az alanyi jogon 65.000,- Ft-ot kap. Ez elsősorban a közösségi hálón
terjed, ami valakinek megint a bevételi forrása, mert – tudja mindenki – hogy
bizonyos számú letöltés után pénzt kapnak. Ilyeneket találnak ki – szörnyű – és
nagyon sok embert „megvezetnek” ezzel. Jelzi, hogy őt is, az osztályt is, és a
kollégákat is rendszeresen keresték ezzel kapcsolatban. Még egyszer
hangsúlyozza, hogy semmiféle ilyen döntés nincs. „Ráadásul olyan, hogy
büntetlen előéletű, az elmúlt három évben nem dolgoztak, vagy a három év alatt
365 napot kellett dolgozniuk… Úgyhogy egy csomó ilyen butaság volt. De
mondom nincs ilyen. Tehát semmiféle ilyen döntés nem volt.”
- Folyamatban van, illetve befejeződött a Szőlődomb utcában, valamint a
Könyves utcában a gyalogjárda javítása. Folyamatban van a Millennium telepnél
a „fekvőrendőrök” telepítése, illetve felállításra fognak kerülni a nagy
növényládák a forgalom csökkentésére. Azonban ettől sajnos a Millennium telepi
átmenő forgalom nem lesz kisebb, maximum lelassul. Elindításra került egy
egyirányúsítási tanulmányterv készítése, a szervízutat az Önkormányzat
megpróbálja Dunaharaszti felé egyirányúsítani, ami lehet, hogy egy-két embernek
gondot fog okozni, azonban a csúcsforgalomban Dunaharasztiról így nem fognak
tudni bejönni. A hét végén még a Millennium utcánál letett beton terelő elemeket
is félrehúzták. „Gondolják el, hogy azokat a nagy, hatalmas öt, vagy hat méter
hosszú, több tonnás betonterelő elemeket félrehúzták valamilyen módon. Nem
tudjuk, hogy hogy.” Vasárnap este 10.00 órakor kapta a Facebook, messenger
üzenetet, hogy segítsen, mert… A lakosok próbáltak lépéseket tenni, de nem
jelentkezett senki, hogy megcsinálja.
A Könyves utcában elindításra került a sebesség - kijelző berendezés telepítéséhez
szükséges forgalomtechnikai terv. A Könyves utca mindkét irányába olyan tábla
kerülne kihelyezésre, ami esetleg a sebességkorlátozás előnyét meg fogja mutatni.
- 2018. szeptember 15-vel lejárt a II. félévi adóbefizetési határidő. A gépjárműadó
83.400.000,- Ft, az építményadó 683.100.000,- Ft, a telekadó 258.200.000,- Ft
bevételt jelentett. Egy hónap alatt összesen 1.024.700.000 Ft érkezett be, ami az
elvárásoknak megfelel, azonban részletes adatokat csak a III. negyedéves zárást
követően tud majd mondani. Jelenleg Soroksáron 7554 tulajdonosnak 15753 db
gépjárműve van, tehát majdnem 16000 db gépjármű van bejelentve Soroksáron.
Ezek azok, akik Soroksáron fizetik az adót és bevannak jelentve, ennél pár ezerrel
több van, akik nincsenek ide bejelentve. A bejelentett gépjárművek közül 10912
db személyautó, 2246 db tehergépjármű, 16 db busz, 429 db motorkerékpár, 8 db
utánfutó, 2141 db vontató és 1 db lakókocsi van. A kerületben 500 db bejelentett
gépjárművel van több az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. Nyilvántartott
tiszta elektromos járműből 8 db, míg a hibrid autókból 10 db van a kerületben.
- Telekadó nyilvántartás szerint 965 adózó 1479 db telke után fizet adót,
építményadóban 1250 adóalany 1882 db épület után fizet adót.
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Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban.
Egresi Antal: Annak idején személyesen kérte a 75 év feletti nyugdíjasok év végi
juttatásával kapcsolatban –– nem maga miatt, hanem az idős nyugdíjasok miatt –
hogy ezt az összeget alanyi jogon megkaphassák, ne kelljen nekik a Hivatalba
bejönni és igényelni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban miért nem történt
intézkedés. Jelenleg is be kell jönniük és igényelniük kell, holott megkaphatnák
ezt alanyi jogon is. Annak idején szó volt arról, hogy ezzel kapcsolatban
rendeletet fognak módosítani. Úgy gondolja, hogy nagyon kínos helyzetbe fognak
kerülni, mert ismételten panasszal fognak élni, hogy be kell jönniük adatot
egyeztetni, utána meg be kell jönniük a pénzért, sorba kell állni a pénztárban és a
többi. Tehát ez nagyon kínos, kellemetlen. Kérdezi, hogy ennek miért nem történt
meg a módosítása.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy erre a kérdésre a Jegyző Asszony fog választ adni.
dr. Veres Anikó: Tájékoztatja a Képviselő urat arról, hogy a szociális törvény
értelmében az Önkormányzatok által nyújtandó települési támogatások alanyi
jogon nem folyósíthatók, csak kérelemre indíthatók.
Geiger Ferenc: „Tehát ez törvény, sajnos.”
Egresi Antal: „Igen kínos, kellemetlen.”
Geiger Ferenc: „Sajnos. Tudjuk, hogy ránk csapódik vissza, de akkor is egy
magasabb rendű jogszabály.” Tehát az Önkormányzat nem tud ezzel mit csinálni,
ezért is küldi ki az értesítéséket.
Mikó Imre: Örömmel tölti el, hogy a Könyves utcában a mérőberendezés meg
fog épülni. A Polgármester Úr mondta, hogy „mindkét irányban” lesz ilyen
berendezés. Ha így lenne igaz, akkor nagyon örülne neki. A Könyves utca ott
egyirányú. Kérdezi, hogy ez azt jelenti-e, hogy a Könyves utca másik oldalára, az
óvoda felőli részre is épülne-e egy ilyen berendezés.
Geiger Ferenc: „Természetesen.” Az Önkormányzatnak 3 db mérőeszközt kell
letennie, egyrészt a Szentlőrinci út felőli oldalra 1 db kerül majd - valahova
középre - kihelyezésre, mert az egyirányú. Tegnap direkt megnézte, illetve látta
amikor arra ment, hogy körülbelül a kanyartól olyan 50 méterre kellene ezt
elhelyezni. A másik berendezést a temető felé haladó oldalon, valamint a
temetőtől jövő, illetve a vasúti átjáró felől jövő oldalon kell majd elhelyezni.
Tehát oda kettő berendezést kell elhelyezni. A közösség hálón azon már most
megy a vita, már most összevesztek a lakók, hogy hova, melyik utcasarokra
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kellene a berendezést elhelyezni. Ő maga azt javasolta, hogy az egyik berendezést
a temető felé haladó oldalra, az óvoda sarkához, egy jól látható helyre kellene
elhelyezni, mert az óvoda miatt ott sokan járnak át. Oda valószínűleg egy
gyalogátkelőhelyet is létesíteni kell, mert ott sajnos a kanyar miatt nagyon rossz
a közlekedési lehetőség. Azonban a KRESZ a gyalogátkelőhely létesítését oda
nem engedélyezi. Ezért egy kicsit feljebb a buszmegálló után kell majd
mindenféleképpen egy gyalogátkelőhelyet létesíteni. Tehát az Önkormányzat oda
szeretne egyet, valamint valahova feljebb a temető hátsó bejáratától, talán az első,
vagy a második utcasarokra szeretne egy ilyen táblát kihelyezni.
Mikó Imre: „Igen. Köszönöm szépen.” Jelzi, hogy ott van már egy 30 km/h
sebességkorlátozó tábla kihelyezve közel a Csillag utcához. Úgy gondolja, hogy
azt érdemes lenne egy kicsit feljebb helyezni, az óvoda előtti területre. Ő maga
ezt javasolja, ha ez a kettő összekapcsolható.
Egresi Antal: Jelzi, hogy a Polgármester Úr a szeptemberi testületi ülésen a
Polgármesteri beszámoló kapcsán ígéretet tett neki a Grassalkovich 116. előtti
járdajavításra. Kérdezi, hogy hol tart ez a járdajavítás, meg fog-e történni még az
idén, mivel az ott nagyon balesetveszélyes. Ez lenne az egyik kérdése. Jelzi, hogy
szeretne még egy kérdést feltenni. Szóba került a Millenniumi-telepen az
egyirányúsítás. Úgy látja, illetve úgy érzékeli, hogy ahhoz, hogy megfelelő
szinten lehessen közlekedni a Táncsics utcában, ezért erre az utcára is kellene egy
tanulmányt kérni az egyirányúsítással kapcsolatban, tekintettel arra, hogy nem
lehet parkolni, közlekedni. Saját személyes tapasztalata is ezt mutatja. Véleménye
szerint szükséges lenne Soroksáron több utcánál is ezt megvizsgáltatni.
Geiger Ferenc: Véleménye szerint ennek semmi akadálya, az Önkormányzat
meg tudja rendelni ezt a tanulmánytervet. A Grassalkovich 116-tal kapcsolatos
ügyet kiadta a kollégáknak. Nem tudja, hogy hol tart az ügy. Azt tudja, hogy a
járdaépítések folyamatban vannak. „Tehát tudjuk.” Jelzi, hogy beszélgettek arról
is, hogy ez fővárosi tulajdonú. Tudja, hogy a Hivatal azt mondta, hogy írni fog a
Fővárosnak, azonban nekik egy évig is írhatnak, akkor se fogják megcsinálni.
Inkább az Önkormányzat meg fogja csinálja, mivel volt más olyan terület is, ami
Fővárosi tulajdont érintett és az Önkormányzat csinálta meg. Ez is kész lesz
mindenféleképpen. Véleménye szerint ez a nyilvántartásban szerepel.
Kisné Stark Viola: Jelzi, hogy a nyilvántartásban ez szerepel. A Hivatal a
Közútkezelővel felvette a kapcsolatot, mivel hiába az Önkormányzat fogja
megcsináltatni az ő hozzájárulásuk, illetve a felügyeletük nélkül nem nyúlhatnak
hozzá. Az idei járdajavítási program még nem fejeződött be, ezért ez még el fog
készülni.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy még az idei évben el fog készülni.
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Mizák Zoltán: Kérdezi a Könyves utcai sebességmérővel kapcsolatban, hogy
ezek a berendezések műszakilag csak figyelmeztetnek-e.
Geiger Ferenc: „Így van.”
Mizák Zoltán: Kérdezi, hogy nem lehet-e olyan kialakítású készülékeket csinálni
- ami már nagyon sok helyen is van – ami rögzített, tehát traffipax, de mégsem az,
mert a Közútkezelő is felrak olyan berendezéseket, kamerákat, amikre azt hinné
az ember, hogy „traffi”, de közben nem az, mert csak a forgalmat figyeli. Tehát,
hogy egy kicsit megtévesztő legyen a műszaki kialakítása, illetve nem lehetne-e
közlekedési táblával figyelmeztetni az autósokat, hogy „traffipax”, mint, ahogy
minden egyes rögzített helyen kint vannak ezek a közlekedési táblák, mert lehet,
hogy akkor komolyabban vennék ezt.
Geiger Ferenc: Egyetért ezzel a javaslattal.
Mizák Zoltán: Véleménye szerint ezeket a villogó táblákat nem biztos, hogy
komolyan veszik. Ő maga a műszaki megoldást másképpen közelítené meg, tehát
egy kicsit megtévesztené az ott közlekedőket, hogy betartsák azt a táblát, ami ki
van rakva. „Nem csak, hogy hopp, ez szép piros szín volt, mehetünk tovább.”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy azzal egyetért, hogy egy kamerát, vagy valamit oda
mellé tenni, vagy ha nem is tesznek mellé kamerát, akkor 50 méterrel előtte
kiírnák, hogy „vigyázat traffipax”, ami megtévesztő. Saját magából indul ki,
mivel, ha ilyen jellegű utcában megy - ahol kivillog a lámpa - akkor ő maga
automatikusan lelassít, mert soha nem lehet tudni, hogy abban a szerkezetben vane traffipax, vagy nincs traffipax. Nem tudja.
Mizák Zoltán: „Hát abban sosincs.”
Geiger Ferenc: „De nem biztos, mert van olyan, amelyikbe van.” Tudja, hogy
van olyan, amelyikbe van, csak az tízszer annyiba kerül, mint ez a „sima”. „Ez a
„sima” is olyan egymillió körül van darabja. Tehát elég húzósak, nem egyszerűek.
Ennek is többféle változata van, van olyan, ami áramba köthető, vagy olyan, ami
napelemes. Mi a napelemesre kértünk ajánlatot. De egyetértek azzal, hogy a táblát
tegyük ki, hogy vigyázat traffipax.”
Mizák Zoltán: „Hát minél jobban megtévesztőbb legyen. Tehát, hogy élethűbb
legyen. Köszönöm”
Geiger Ferenc: „Egyetértek.”
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Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Reményei szerint a Tárcsás utcaGrassalkovich szerviz út és Templom utca közötti szakasz közútja hamarosan
felújításra fog kerülni. Jelzi, hogy ezen a rövid szakaszon – bármennyire
hihetetlen – 70 km/h sebeséggel száguldanak autók. Azt tudni kell, hogy ezen a
szakaszon közlekednek gyermekek az iskolába, illetve az óvodába, valamint
közlekednek babakocsisok, illetve kerékpárosok is. Javasolja, hogy a szakasz
felújítását követően – ha van rá mód és lehetőség – mind két oldalon, tehát
mindkét irányból – helyezzenek el virágládákat, ami talán visszatartó erő lehet.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy akkor a tervezetetését el kell ennek indítani, mert
közterületen, utcában elhelyezni növényládát, csak engedélyeztetéssel lehet
megoldani, mint, ahogy a Millenniumi-telepen is. Megoldható, semmi akadálya
nincs. Azonban egy ilyen növényláda, beültetve növénnyel körülbelül fél millió
forint. Tehát nem egy olcsó dolog. Úgy gondolja, hogy abba a költségvetésbe
talán bele fog férni. Kérdezi az Osztályvezető Asszonytól, hogy azzal hogy állnak,
a „vízjogi” hiányzik-e még.
Kisné Stark Viola: „Arra várunk.”
Geiger Ferenc: Tehát a vízjogi létesítési engedélyre vár a Hivatal. A
költségvetésben szerepel az összeg, ahogy ez megvan, abban a pillanatban
elindításra fog kerülni. Reméli, hogy az idei évben még kész lesz.
Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: „A lakók is remélik, velem együtt.
Köszönöm szépen.”
Geiger Ferenc: További kérdés hiányában kéri elővenni a „Jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című anyagot, mely 14 db határozati
javaslatot tartalmaz.
- a 311/2016. (VII.05.) határozat a Szociális és Köznevelési Osztály
Szolgáltatás Szervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szól. Tekintettel
arra, hogy az osztályon beüli átalakulások, vezetőváltások miatt a
felülvizsgálat csak most kezdődött meg, ezért kéri a határidőt 2019. április
30-ra módosítani.
- a 173/2017.(IV.11.) határozattal módosított 172/2018.(V.15.) határozat a
196570/1 hrsz.-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásáról szól. Sajnálatos
módon az Önkormányzat nem tudja ezt az ingatlant megvásárolni, mivel
nem járultak hozzá, illetve nem kaptunk nyilatkozatot. Ezért el kell indítani
a kisajátítási eljárást ebben az ügyben, amit az Osztály fog intézni. Ezért
kéri a határidőt 2018. november 30-ára módosítani.
- a 397/2017. (IX.12.) határozat a 184079/12, 184079/13, valamint a
184079/14 helyrajzi számú, közös tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos. Az
egyeztetések elhúzódtak a különböző tulajdonostársakkal. A közös
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tulajdon megszüntetése miatt kéri a határidőt 2019. június 30-ára
módosítani
a 69/2018. (III.13.) határozat a 196514/3 hrsz.-ú ingatlanból több ingatlan
alakult ki, melynek a megvásárlásáról szólt a Képviselő-testület döntése.
Az Önkormányzat árajánlatát nem fogadták el, elutasították. Ezért itt is
kisajátítási eljárás szükséges Kéri a határidőt 2019. március 31-ére
módosítani.
a 135/2018. (IV.10.) határozat a Háló u. 30. szám alatti ingatlanra
vonatkozó szerződésátruházásról szól. A Képviselő-testület döntése
alapján a szerződés nem került megkötésre. Ezért az ügyfélnek az ingatlant
vissza kell adnia, amire október 25-én fog sor kerülni. Ezután kerülhet sor
annak a megállapodásnak a megkötésére, ami alapján az Önkormányzat a
gazdagodását lerendezi, tehát a tulajdonosnak kifizeti azt, amivel az
Önkormányzat gazdagodott. Ezért kéri a határidőt 2018. november 30-ára
módosítani.
a 156/2018. (IV.10.) határozat helyi támogatás megítéléséről szól, amit
hatályon kívül kell helyezni. A szerződéskötésre nem került sor, a kérelmet
visszavonták. Jelzi, hogy neveket nem fog mondani, mert a személyiségi
jogok miatt akkor zárt ülést kellene elrendelnie.
a 228/2018.(VI.05.) határozat a GOH csomópont festésével kapcsolatos
döntésről szól. A Főépítész Úr több helyről próbált ajánlatokat kérni.
Mindenhol egyértelműen kiderült, hogy külsős szakember bevonása
szükséges ahhoz, hogy a részletes műszaki tartalom meghatározható
legyen, mielőtt a pályázat kiírásra kerül. Tehát mi az, amit szeretnének,
illetve milyen műszaki tartalommal akarják megoldani ezt az egészet. Tehát
ehhez mindenféleképpen szükséges egy külsős szakértő bevonása. Ezért
kéri a határidőt 2018. november 30-ra módosítani.
a 230/2018. (VI.05.) határozat a Grassalkovich út 162. szám alatti társasház
közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos. A Közgyűlés összehívására
októberben kerül sor. A Közgyűlésnek több napirendi pontja is lesz, a
közös tulajdon megszűntetésével kapcsolatos napirendi ponton kívül lesz
még egy napirendi pont, mivel egy új közös képviselőt kell választani, amit
az Önkormányzatnak jogilag körbe kell „bástyázni”, meg kell alapoznia,
hogy működőképes legyen. Ezért kéri a határidőt 2018. december 31-ére
módosítani.
a 281/2018.(VII.10.) határozattal módosította 313/2018.(IX.11.) határozat
186519/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának felajánlásával, a Vágó köz
parkolóval kapcsolatos. A vázrajz elkészült, azonban a szerződés még nem
került aláírásra. Ezért kéri a határidőt 2018. október 31-re módosítani.
a 334/2018.(IX.11.) határozat a közterületek elnevezéséről szól, melyről a
Képviselő-testület az előző testületi ülésen hozott döntést. A határozat
módosítására azért van szükség, mert a 7. pontban lévő 195240 hrsz
ingatlan tekintetében elírás történt. A helyrajzi szám helyesen 196240 hrsz.
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Azért vált szükségessé a határozat módosítása, hogy a Hivatal jó
határozatot tudjon a Főváros felé küldeni.
a 337/2018.(IX.11.) határozat a II. sz. Napsugár Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról szól. A Magyar Állankincstár a benyújtott dokumentumok
alapján kifogásolta, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélkapuján keresztül
került benyújtásra ez a módosítás, mivel nem a Hivatal ügyfélkapuján
keresztül, hanem az Önkormányzat ügyfélkapujáról kellett volna ezt a
módosítást benyújtani. Azonban az Önkormányzatnak nincs ügyfélkapuja,
csak a Hivatalnak. Eddig az Államkincstár ezt elfogadta, most nem fogadja
el. Ezért szükségessé vált az Önkormányzatot is a Hivatali ügyfélkapuhoz
rendelni, ezért szükséges a határidőt 2018. október 15-ére módosítani.
a 344/2018.(IX.11.) határozat az elektromos töltőállomásokkal
kapcsolatos. A megállapodás elküldésre került a cégeknek, azonban még
nem jeleztek vissza. Ezért kéri a határidőt 2018. november 15-ére
módosítani.
a 345/2018.(IX.11.) határozat szintén az elektromos töltőállomásokkal
kapcsolatos. A megállapodás elküldésre került a cégeknek, azonban még
nem jeleztek vissza. Ezért kéri a határidőt 2018. november 15-ére
módosítani.
a 346/2018.(IX.11.) határozat az elektromos töltőállomásokkal
kapcsolatos. A megállapodás elküldésre került a cégeknek, azonban még
nem jeleztek vissza. Ezért kéri a határidőt 2018. november 15-ére
módosítani.

Kérdezi, hogy a felteheti-e a javaslatokat egyben, vagy külön szavazzanak.
(A Képviselő-testület „egyben” választ ad)
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 311/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30.
napjára.”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 173/2017.(IV.11.) határozattal módosított 172/2018.(V.15.) határozat
végrehajtási határidejét 2018. november 30-ára.”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2019.
június 30. napjára.”
4.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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módosítja a 69/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2019.
március 31. napjára.”
5.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 135/2018. (IV.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2018.
november 30. napjára.”
6.) „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a helyi támogatás megítéléséről szóló
156/2018. (IV.10.) számú határozatát.
Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
7.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 228/2018.(VI.05.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
30. napjára.”
8.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 230/2018. (VI.05.) határozatának végrehajtási határidejét 2018.
december 31. napjára.”
9.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 281/2018.(VII.10.) határozattal módosította 313/2018.(IX.11.)
határozat végrehajtási határidejét 2018. október 31-ére.”
10.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2018.(IX.11.) határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet
6.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésénél az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezését kezdeményezi:
Sorszám

Helyrajzi szám

Javasolt elnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

184113
195686
195620
183950
183953
196239
196240 és 187951

Tutajos utca
Bokréta utca
Boglya utca
Táltos utca
Fáklya utca
Kézműves utca
Iparos utca
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8.
187950
Gyáros utca
9.
186860/1
Égerfa utca
10.
195977/5 és 195977/10
Tearózsa utca
11.
196372/2
Cifra utca
II. felkéri Polgármestert, hogy a kezdeményezésről szóló jelen határozatot a
szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros
Főpolgármesteréhez.
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
11.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 337/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. október
15. napjára.”
12.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 344/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.”
13.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 345/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.”
14.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 346/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 351/2018. (X.09.) határozata a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata 2016. évi Szolgáltatási Koncepciójának
elfogadásáról szóló 311/2016. (VII.05.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 311/2016.(VII.05.) határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30.
napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 352/2018.(X.09.) határozata a Budapest, XXIII. ker. 196570/1
hrsz.-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásáról szóló 172/2018. (V.15.)
határozattal módosított 173/2017. (IV. 11.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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módosítja a 173/2017.(IV.11.) határozattal módosított 172/2018.(V.15.) határozat
végrehajtási határidejét 2018. november 30-ára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 353/2018. (X.09.) határozata a közös tulajdon megszűntetése
lehetőségének vizsgálatára való felkérésről szóló 397/2017. (IX.12.)
határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 397/2017. (IX.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2019.
június 30. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 354/2018.(X.09.) határozata a a 196514/3 hrsz.-ú (természetben
1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 31. sz. alatt található) ingatlanból a T87879 számú változási vázrajz alapján kialakuló (196514/6) és (196514/8)
helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról szóló 69/2018. (II.13.)
határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 69/2018. (III.13.) határozatának végrehajtási határidejét 2019.
március 31. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 355/2018. (X.09.) határozata a 186556/4 hrsz.-ú, természetben
Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó
használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló
megállapodás megkötéséről szóló 135/2018. (IV.10.) határozatának
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 135/2018. (IV.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2018.
november 30. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 356/2018. (X.09.) határozata a 156/2018. (IV.10.) helyi támogatás
megítéléséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályon kívül helyezi a helyi támogatás megítéléséről szóló 156/2018.
(IV.10.) számú határozatát.
Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 357/2018.(X.09.) határozat a GOH csomópont felüljáró
festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 228/2018. (VI.05.) határozat
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 228/2018.(VI.05.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
30. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 358/2018. (X.09.) határozata a 1239 Budapest, Grassalkovich út
162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben
egyezség megkötéséről szóló 230/2018. (VI.05.) határozatának módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 230/2018. (VI.05.) határozatának végrehajtási határidejét 2018.
december 31. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 359/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár
186519/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának az ingatlan Vágó köz felé eső 6
méter széles részének parkoló céljára tett felajánlásával kapcsolatos
281/2018. (VII.10.) határozattal módosított 313/2018.(IX.11.) határozata
módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 281/2018.(VII.10.) határozattal módosította 313/2018.(IX.11.)
határozat végrehajtási határidejét 2018. október 31-ére.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 360/2018.(X.09.) határozata a kerület közigazgatási területén
lévő névtelen közterületek elnevezésének kezdeményezéséről szóló 334/2018.
(IX.11.) határozata
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 334/2018.(IX.11.) határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
I. a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet
6.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésénél az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezését kezdeményezi:
Sorszám

Helyrajzi szám

Javasolt elnevezés

1.
2.
3.
4.

184113
195686
195620
183950

Tutajos utca
Bokréta utca
Boglya utca
Táltos utca
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5.
183953
Fáklya utca
6.
196239
Kézműves utca
7.
196240 és 187951
Iparos utca
8.
187950
Gyáros utca
9.
186860/1
Égerfa utca
10.
195977/5 és 195977/10
Tearózsa utca
11.
196372/2
Cifra utca
II. felkéri Polgármestert, hogy a kezdeményezésről szóló jelen határozatot a
szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa Budapest Főváros
Főpolgármesteréhez.
Határidő: 2018. szeptember 14.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 361/2018.(X.09.) határozat a Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő, II. sz. Napsugár
Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 337/2018
(IX.11) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 337/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. október
15. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 362/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár
területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos
344/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 344/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 363/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár
területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos
345/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
módosítja a 345/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 364/2018.(X.09.) határozata a Budapest XXIII. kerület Soroksár
területén tervezett elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos
346/2018. (IX.11.) határozat módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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módosítja a 346/2018.(IX.11.) határozat végrehajtási határidejét 2018. november
15. napjára.

1. napirendi pont:

A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a
2017/2018-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási
intézmények vonatkozásában
Előterjesztő: Tóth János igazgató

Geiger Ferenc: Sok szeretettel köszönti Tóth János Igazgató Urat. Kérdezi az
Igazgató Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tóth János: Nyomatékkal megköszöni az Önkormányzat segítségét a feladat
ellátásában.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Egresi Antal: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
megköszönte a tájékoztatót.
Geiger Ferenc: Kérdés hiányában megköszöni a 2017/2018-es tanévről készült
tájékoztatót. További jó munkát kíván az Igazgató Úrnak.
Ezt a napirendi pontot lezárja.

2. napirendi pont:

Javaslat
Szent
László
utcai
tulajdonviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

ingatlanok

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy egy kiosztós kiegészítés
került a Képviselő-testület elé, ami lefedi azt a módosítási javaslatot, amelyet a
bizottságok véleményükben megfogalmaztak. A módosítás az tartalmazza, hogy
a 195325/21 hrsz-ú ingatlan kikerült abból a határozati javaslatból, ami az
értékesítésről szól, illetve külön határozati javaslatban erre vonatkozóan egy
vételi ajánlatot tenne az Önkormányzat az ingatlan ¾ tulajdoni hányadára
vonatkozóan. A Hivatal ennek az értékét 66.000.000,- Ft-ban és „némi apróban”
határozta meg. Viszont a határozati javaslatban szándékosan írtak, illetve
javasolnak 67.000.000,- Ft-ot, tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő időben
nem tudják, hogy pontosan mikor következhet be magának az ingatlannak az
értékesítése az Önkormányzat részére, vagy harmadik személy részére. Ezért egy
ilyen mértékű emelést, illetve különbözet tételt javasolnak, illetve indokoltnak
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tartanak. A 2. sz. határozat kettes pontjában megfogalmazásra került egy olyan
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatot, ami azt tartalmazza, hogy ezen érték
vonatkozásában él a Képviselő-testület az elővásárlási jogával, ha ezt meghaladja
esetlegesen a leendő harmadik személynek való értékesítés, akkor ott egy külön
döntést hozna egy új előterjesztés keretében. Tehát mindenféleképpen tudna
dönteni későbbiekben a Képviselő-testület, hogy megkívánja-e venni az
ingatlannak a ¾ tulajdoni hányadát. Felhívja a figyelmet egy elírásra - amit ő
maga is most vett észre – a kiegészítésben az 1. sz. határozat I. pontjában, a
felsorolásban benne maradt ez a „/21”, ami természetesen nem értendő ide. Ezért
kéri a Képviselő-testülettől, hogy a határozati javaslatot így vegyék figyelembe.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását a 195325/7 és a 195325/21
hrsz-ú ingatlanok kivételével. Tehát a Bizottság két ingatlant jelölt meg.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem foglalt
állást.
Kiss Jenő: Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság is a Gazdasági
Bizottsághoz hasonló határozatot hozott.
Fuchs Gyula: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén egyetértett a
Gazdasági Bizottság határozatával.
Geiger Ferenc: Elmondja, hogy a kiegészítés egy picivel csökkentette a
Gazdasági Bizottság javaslatát. Az előterjesztés arról szól – azért szerette volna a
Hivatal és a Bizottság is azért jutott erre a megállapításra - hogy tartsanak meg
egy ingatlant, ha szükség lesz esetleg fejlesztések miatt ott óvodára, Bölcsődére,
vagy olyan közintézményre, ami szükséges, mint például orvosi rendelőre, vagy
bármire. Viszont ez az egy ingatlan elég nagy ahhoz, hogy elférjen. Ezért javasolja
a Hivatal, hogy csak ezt az egy ingatlant tartsák meg, a másikat ne. Kéri, hogy
amennyiben ez elfogadható, akkor a kiegészítésről szavazzanak.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy ez orvosi rendelőt jelent-e, vagy valami kulturális
létesítményt is el lehetne-e helyezni ezen a helyen.
Geiger Ferenc: „Nem.”
Mikó Imre: Kérdezi, hogy miért gondolta azt a Gazdasági Bizottság, hogy két
ingatlant tartsanak meg.
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Geiger Ferenc: Azért valószínűleg, mert több célra is lehetne használni, illetve
több dologban is szükség lenne rá. Jelzi, hogy a Képviselő-testület elé érkezni fog
egy előterjesztés, amivel - nem árul el titkot, bizonyára már sokan tudnak róla –
úgy néz ki, hogy az Önkormányzat a Vagyonkezelővel meg tud állapodni a
„Drakula ház” megvásárlásáról. Az Önkormányzat a „Drakula házat” mintegy 7080.000.000,- Ft közötti összegért meg tudná vásárolni. Ha meg tudja vásárolni,
akkor ott az egy olyan 1000 m2-es rész, amivel az Önkormányzat kezdeni tud
valamit kulturális, sport és egyéb más célra. Ezen a területen - ha lesz rá lehetőség
- az ide érkező beruházókkal talán tudnak kötni településfejlesztési szerződést,
akik majd építeni fognak egy ilyen jellegű intézményt. Tehát próbáljuk nem saját
pénzből, hanem mással esetleg megcsináltatni településfejlesztési szerződés
keretében. De egyelőre ezért a Hivatal úgy gondolja, hogy ez az egy elég, mert ott
egy nagyon-nagy terület fog felszabadulni.
dr. Spiegler Tamás: Kiegészíti a Polgármester Úr által elmondottakat, azzal,
hogy a /7-es számú ingatlan azért került esetlegesen kétséges szempontból, hogy
értékesítésre kerüljön-e, vagy sem, mert övezeti határon helyezkedik el és a még
nem hatályba lépett KÉSZ alapján történt ez az övezeti meghatározás, azonban a
szakértő már a leendő építési szabályzatot vette a figyelembe az értékek
maghatározásánál. Ezért javasolja a Hivatal ennek az értékesítését. Illetőleg,
amennyiben nem így történne majd a Képviselő-testület által az építési szabályzat
elfogadása, akkor is a konkrét pályázat kiírása vissza fog térni a Képviselő-testület
elé a konkrét összegekkel, tehát ez ebből a szempontból irreleváns.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11,
195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25,
195325/28, 195325/29, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 195325/39,
195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Szent László utcában
található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag
nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: 178.485.064 Ft.
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: 61.228.636 Ft.
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.708.377 Ft.
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: 134.247.618 Ft.
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: 83.119.175 Ft.
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.371.807 Ft.
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g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: 55.477.954 Ft.
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: 69.404.149 Ft.
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: 90.803.013 Ft.
j. 195325/25 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.615.435 Ft.
k. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: 75.607.221 Ft.
l. 195325/29 hrsz.-ú ingatlan esetében: 63.522.415 Ft.
m. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.131.100 Ft.
n. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.015.587 Ft.
o. 195325/37 hrsz.-ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.978.083 Ft.
q. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: 73.732.228 Ft.
együttes értékesítés esetén 1.329.962.439,- Ft., azaz egymilliárdháromszázhuszonkilencmillió-kilencszázhatvankettőezernégyszázharminckilenc 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) bekezdésének figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. jelen határozat hatálybalépésének feltétele az ingatlanok értékesítésére
vonatkozó végleges pályázati kiírás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
IV. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek
értesítésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195325/21 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában
található 10.327 m2 alapterületű „kivett” művelési ágú ingatlan ¾-ed arányú
tulajdoni hányadára vonatkozóan vételi ajánlatot tesz – ingatlanforgalmi
értékbecslés alapján – legfeljebb 67.000.000,- Ft., azaz hatvanhétmillió forint
összegig.
II. amennyiben az ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányada harmadik fél számára
kerül értékesítésre élni kíván törvényes elővásárlási jogával 67.000.000,- Ft. azaz
hatvanhétmillió forint összegig. A fenti összeget meghaladó értékesítés esetén a
Képviselő-testület külön határozattal dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról.
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III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, valamint a II. pontban
foglalt esetben az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtételére,
vagy új előterjesztés benyújtására
Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2018. december 31.
a II. pont vonatkozásában: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 365/2018. (X.09.) határozata a Budapest XXIII. ker. Szent
László utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 195325/1, 195325/7, 195325/9, 195325/11,
195325/13, 195325/15, 195325/17, 195325/19, 195325/23, 195325/25,
195325/28, 195325/29, 195325/32, 195325/34, 195325/37, 195325/39,
195325/41 hrsz.-ú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Szent László utcában
található) ¼-ed arányú tulajdoni hányadának értékesítésére megbízza Budapest
Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t, azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag
nyilvános pályázat útján – önálló értékesítés esetén legkevesebb
a. 195325/1 hrsz.-ú ingatlan esetében: 178.485.064 Ft.
b. 195325/7 hrsz.-ú ingatlan esetében: 61.228.636 Ft.
c. 195325/9 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.708.377 Ft.
d. 195325/11 hrsz.-ú ingatlan esetében: 134.247.618 Ft.
e. 195325/13 hrsz.-ú ingatlan esetében: 83.119.175 Ft.
f. 195325/15 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.371.807 Ft.
g. 195325/17 hrsz.-ú ingatlan esetében: 55.477.954 Ft.
h. 195325/19 hrsz.-ú ingatlan esetében: 69.404.149 Ft.
i. 195325/23 hrsz.-ú ingatlan esetében: 90.803.013 Ft.
j. 195325/25 hrsz.-ú ingatlan esetében: 59.615.435 Ft.
k. 195325/28 hrsz.-ú ingatlan esetében: 75.607.221 Ft.
l. 195325/29 hrsz.-ú ingatlan esetében: 63.522.415 Ft.
m. 195325/32 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.131.100 Ft.
n. 195325/34 hrsz.-ú ingatlan esetében: 45.015.587 Ft.
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o. 195325/37 hrsz.-ú ingatlan esetében: 86.141.521 Ft.
p. 195325/39 hrsz.-ú ingatlan esetében: 67.978.083 Ft.
q. 195325/41 hrsz.-ú ingatlan esetében: 73.732.228 Ft.
együttes értékesítés esetén 1.329.962.439,- Ft., azaz egymilliárdháromszázhuszonkilencmillió-kilencszázhatvankettőezernégyszázharminckilenc 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) bekezdésének figyelembe vételével Budapest Főváros Vagyonkezelő
Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásához hozzájárul.
III. jelen határozat hatálybalépésének feltétele az ingatlanok értékesítésére
vonatkozó végleges pályázati kiírás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala
IV. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és érintettek
értesítésére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 366/2018. (X.09.) határozata a 195325/21 hrsz.-ú természetben
Budapest XXIII. ker. Szent László utcában található ingatlan
megvásárlásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 195325/21 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utcában
található 10.327 m2 alapterületű „kivett” művelési ágú ingatlan ¾-ed arányú
tulajdoni hányadára vonatkozóan vételi ajánlatot tesz – ingatlanforgalmi
értékbecslés alapján – legfeljebb 67.000.000,- Ft., azaz hatvanhétmillió forint
összegig.
II. amennyiben az ingatlan ¾-ed arányú tulajdoni hányada harmadik fél számára
kerül értékesítésre élni kíván törvényes elővásárlási jogával 67.000.000,- Ft.
azaz hatvanhétmillió forint összegig. A fenti összeget meghaladó értékesítés
esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt az elővásárlási jog
gyakorlásáról.
III. felkéri a Polgármestert a vételi ajánlat megtételére, valamint a II. pontban
foglalt esetben az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtételére,
vagy új előterjesztés benyújtására
Határidő: az I. pont vonatkozásában: 2018. december 31.
a II. pont vonatkozásában: 2019. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

23

3. napirendi pont:

Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő
díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Veres Anikó mb. jegyző

Geiger Ferenc: Kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Veres Anikó: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
dr. Kolosi István: Kérdezi, hogy ha a „segítőnek” a díjazása nem lesz a
rendeletben szabályozva, akkor az esketéseket hogyan tervezi az Önkormányzat.
„Tehát nyilván az anyakönyvvezető kötni fog, de aki segíteni fog neki, az külsős
személy lesz, vagy milyen módon lesz ez, ezek után.”
Geiger Ferenc: A hivatali dolgozókra vonatkozóan van egy belső szabályzat,
mely alapján jár neki…
dr. Kolosi István: Értelmezése szerint, akkor ezt rendeletben nem kell külön
szabályozni, de ugyanúgy fog menni minden, mint eddig.
Geiger Ferenc: „Így van, persze.” Mivel általában hétvégén vannak az esküvők,
ezért a hivatali dolgozók az alapján kapnak térítést, szabadnapot. Tehát a Hivatali
szabályzatban le van szabályozva az, hogy ők, hogy működnek közre.
dr. Kolosi István: Kérdezi, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy magát az
esküvőszervezést, tehát a felvezetést, vagy a zenét azt egy külsős cégnek kiadják.
Geiger Ferenc: „Nem, azt a kollégák csinálják, ugyanúgy.”
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a házasságkötés és
a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn
kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletet.
24

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali
helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése
engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak
mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
29/2018. (X.19.) önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

4. napirendi pont:

Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet
rendelkezésének
hatályon
kívül
helyezésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Főépítész Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tóth András: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
rendelet módosítását.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
településkép védelméről szóló rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 30/2018. (X.19.) önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.
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5. napirendi pont:

Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c.
ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi
terület)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Jelzi, hogy az előterjesztéshez kiegészítés, illetve módosítás
került kiosztásra. Kérdezi a Főépítész Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tóth András: Kiegészítésként elmondja - amit a képviselők írásban is megkaptak
– hogy megérkezett időközben az állami főépítész záróvéleménye, aki kifogást
nem emelt. Azonban egy észrevételt tett, ezért a rendelet-tervezetet a kiosztott
anyag szerint javasolja a Hivatal elfogadni. Ezzel kapcsolatban észlelték, hogy
két tervlapon az érintett övezet jele tévesen szerepelt, amit a Hivatal már ki is
javított, ami a kiosztott anyagban ez már így szerepel.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
rendelet módosítását.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Budapest
Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletet.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
megalkotja a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatáról szóló
26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2018. (X.19.)
önkormányzati rendeletet.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

6. napirendi pont:

Javaslat elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az Önkormányzat számlavezető bankja
megkereste egy ajánlattal, amit elutasítani nem tudott, mivel nem állt jogában,
ezért terjesztette a Képviselő-testület elé. Úgyhogy a testületnek kell döntenie.
Kéri a bizottság véleményét.
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Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság az „A” verziót támogatta, tehát nem kívánja
igénybe venni az OTP Bank ajánlatát.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kívánja igénybe venni az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevő OTP Bank Nyrt.-t értesítse a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. október 17.
Felelős: Geiger Ferenc
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 367/2018. (X.09.) határozata hitelfelvétel elvi engedélyezésével
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. nem kívánja igénybe venni az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát.
II. felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattevő OTP Bank Nyrt.-t értesítse a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2018. október 17.
Felelős: Geiger Ferenc
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

7. napirendi pont:

Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy ugyanúgy, ahogy minden évben előzetes
kötelezettségeket vállalnak azokra a „témákra”, amelyek már 2019 januárjától
esedékesek lennének. Bár a jogszabály lehetővé teszi, hogy mint Polgármester az
előző évi költségvetésnek az 1/12-e felett rendelkezzen, azonban ezt mindig
megcsinálták, hogy előzetes kötelezettségvállalások történjenek. Kérdezi az
Osztályvezető Asszonytól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Kisné Stark Viola: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
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Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és
telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal
4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
4.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig,
a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
5.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. az Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos
személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására
kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
6.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
kötelezettséget vállal 14.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
7.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
8.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását
külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
9.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány
árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
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Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
10.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
11.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására
kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
12.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal
5.640.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
13.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
14.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA
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erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
15.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
16.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és
ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
17.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
3.200.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 3.776.000.- Ft erejéig, a megkötendő
szállítási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
18.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék
ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével
kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.800.000.-Ft +
ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
31

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
19.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
20.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Helpy-Net” közbiztonsági rendszert 2019. évben is kívánja üzemeltetni, ezért
kötelezettséget vállal 7.500.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
21.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai
képzésére kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
22.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget
vállal 17.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
23.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső
szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
24.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése,
ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására
kötelezettséget vállal 8.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
25.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget
vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
26.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 2.000.000,Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
27.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és
működtetésére kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
28.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére
kötelezettséget vállal 1.900.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
29.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi
feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
30.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi
feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
31.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
intézményei részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára
13.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a 2019. évi- és a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi és
2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi, illetve a 2019. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
32.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését,
karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
33.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását
külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
34.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére jogi tanácsadási lehetőségét
továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
960.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
35.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét
továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
36.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi
feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység)
erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
37.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek
szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles
tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
38.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 2.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal,
1 tartózkodással elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 368/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (értékbecslés, igazságügyi szakvélemények
készítése)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az értékbecslés- és igazságügyi szakvélemények készítését külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
14.500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 369/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (földmérési munkák)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. a földmérési munkákat külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 12.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 370/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (jogi tevékenység ellátása: a XXIII.
kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és
telekalakítások végrehajtása érdekében)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. XXIII kerületben a szabályozási tervek végrehajtását érintő kisajátítások és
telekalakítások érdekében jogi tevékenység ellátására kötelezettséget vállal
4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 371/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (árverési hirdetések)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. árverési hirdetések kezelésére kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig,
a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 372/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (XXIII. Kerület Molnár utca 116-118. szám
alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi
feladatok megszervezése és ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Molnár utca 116-118. szám alatti Tündérkert szabadidős park - kapcsolatos
személy- és vagyonvédelmi feladatok megszervezésére és ellátására
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kötelezettséget vállal 20.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 373/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok az
Önkormányzat részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
kötelezettséget vállal 14.400.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 374/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (közbeszerzési tanácsadói feladatok a
Polgármesteri Hivatal részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal részére közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
kötelezettséget vállal 3.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 375/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (vízelvezető rendszerek, szikkasztó
műtárgyak fenntartása és karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a vízelvezető rendszerek, szikkasztó műtárgyak fenntartását és karbantartását
külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés
díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 376/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (irodaszer, nyomtatvány árubeszerzés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodaszer, nyomtatvány
árubeszerzés érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 377/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (esetileg felmerülő mérnöki feladatok
ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az esetileg felmerülő mérnök feladatok ellátását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő megbízási keretszerződés díjára a
2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 378/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (földgázüzemű kazánok és kapcsolódó
berendezések karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a földgázüzemű kazánok és kapcsolódó berendezések karbantartására
kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 379/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi játszóeszközök rendszeres
karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az intézményi játszóeszközök rendszeres karbantartásra kötelezettséget vállal
5.640.000,-Ft + ÁFA erejéig a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 380/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (gyorsszolgálati munkák ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a gyorsszolgálati munkák ellátását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 9.000.000,-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 381/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal épületeinek takarítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek takarítását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 14.900.000,-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő vállalkozási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 382/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (helyi audiovizuális média szolgáltatás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. az egyes helyi audiovizuális médiaszolgáltatást külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 383/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (illegális települési szilárd hulladék és
zöld/lomb hulladék elszállítása és ártalmatlanítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az illegális települési szilárd hulladék és zöld/lomb hulladék elszállítását és
ártalmatlanítását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 384/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (oktatási intézmények tejes kiflivel történő
ellátása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az oktatási intézmények tejes kiflivel történő ellátását külső szervezet
igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
3.200.000.-Ft + 18% ÁFA, mindösszesen 3.776.000.- Ft erejéig, a megkötendő
szállítási keretszerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 385/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (ételhulladék ártalmatlanítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. önkormányzati intézményekből ételhulladék elszállítását (szállítás, ételhulladék
ártalmatlanítás és cserehordók fertőtlenítése) külső szervezet igénybevételével
kívánja megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 5.800.000.-Ft +
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ÁFA erejéig, a megkötendő szállítási szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 386/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (Térfigyelő rendszer karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a térfigyelő rendszer karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja
megvalósítani. Ennek érdekében kötelezettséget vállal 6.000.000.-Ft + ÁFA
erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 387/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról („Helpy-Net”)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. „Helpy-Net” közbiztonsági rendszert 2019. évben is kívánja üzemeltetni, ezért
kötelezettséget vállal 7.500.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 388/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (Önvédelmi-, taktikai képzés a rendészeti
feladatokat ellátó munkavállalók részére)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendészeti feladatot ellátó munkavállalók részére önvédelmi-, taktikai
képzésére kötelezettséget vállal 420.000.-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 389/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek
finanszírozása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Hírlappal kapcsolatos költségek finanszírozására kötelezettséget
vállal 17.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 390/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvények virág- és virágdekoráció
biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzat rendezvényein virág- és virágdekoráció biztosítását külső
szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 5.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 391/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi
feladatainak megszervezése, ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének
folyamatos biztosítása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a rendezvényekkel kapcsolatos őrzés-védelmi feladatainak megszervezése,
ellátása, valamint a szolgálatatás felügyeletének folyamatos biztosítására
kötelezettséget vállal 8.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 392/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek vezetékes és
mobiltelefon szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek vezetékes és mobiltelefon szolgáltatásaira kötelezettséget
vállal 10.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 393/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (a hivatal épületeinek internet
szolgáltatásának díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a hivatal épületeinek internet szolgáltatására kötelezettséget vállal 2.000.000,Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 394/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (a polgármesteri hivatalban működő
szoftverek karbantartása és üzemeltetésének díja)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatalban működtetett szoftverek karbantartása és
működtetésére kötelezettséget vállal 16.000.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 395/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (hivatal vírusvédelmi szoftver)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. a polgármesteri hivatal vírusvédelmi szoftverének működtetésére
kötelezettséget vállal 1.900.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 396/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (az önkormányzati intézményeket és
dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásra)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az önkormányzati intézményeket és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi
feladatok ellátásra kötelezettséget vállal 1.740.000,-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 397/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (a Polgármesteri hivatal épületeit és
dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a polgármesteri hivatal épületeit és dolgozóit érintő tűz- és munkavédelmi
feladatok ellátására kötelezettséget vállal 840.000.-Ft + ÁFA erejéig, a
megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 398/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (villamos energia kereskedelmi szerződés)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. kötelezettséget vállal az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
intézményei részére megkötendő villamos energia kereskedelmi szerződés díjára
13.000.000,- Ft + ÁFA erejéig, a 2019. évi- és a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi és
2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére.
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Határidő: 2019. évi, illetve a 2019. költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 399/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (intézményi riasztó rendszerek működtetése,
karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Önkormányzat intézményei riasztó rendszereinek működtetését,
karbantartását külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 1.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő
szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 400/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (hivatali riasztó rendszerek működtetése,
karbantartása)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a Polgármesteri Hivatal riasztó rendszereinek működtetését, karbantartását
külső szervezet igénybevételével kívánja megvalósítani. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 500.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 401/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI jogi tanácsadás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére jogi tanácsadási lehetőségét
továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
960.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
46

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 402/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI ebéd házhozszállítás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére ebéd házhozszállítás lehetőségét
továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek érdekében kötelezettséget vállal
4.200.000,-Ft + ÁFA erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi
költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 403/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI háziorvosi feladatok ellátása a
Gondozóházban)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére a Gondozóházban háziorvosi
feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja. Ennek
érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles tevékenység)
erejéig a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 404/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (SZGYI bölcsődei csecsemő és gyermek
szakorvosi feladatok)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére bölcsődei csecsemő és gyermek
szakorvosi feladatok ellátásának lehetőségét továbbiakban is biztosítani kívánja.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal 840.000,-Ft (nem ÁFA köteles
tevékenység) erejéig, a megkötendő szerződés díjára a 2019. évi költségvetés
terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 405/2018. (X.09.) határozata a 2019. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalásról (energetikai monitoring)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. energetikai monitoring szolgáltatást vesz igénybe. Ennek érdekében
kötelezettséget vállal 2.280.000,-Ft + ÁFA erejéig a megkötendő szerződés díjára
a 2019. évi költségvetés terhére.
II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás 2019. évi
költségvetésben való szerepeltetésére.
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

8. napirendi pont:

Javaslat az Eperföld utcában építendő járda
Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó
megállapodás megkötésére
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 bizottságok véleményét.
Kiss Jenő: A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat I., II.
pontjának elfogadását.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság támogatta.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szintén
támogatta.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság is támogatta.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest XXIII. kerület
Eperföld utcában megépítendő járda térítésmentes átvételére vonatkozó
megállapodást.
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II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás
aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő
módon eltérhet, felhatalmazza továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 406/2018. (X.09.) határozata járda térítésmentes átvételére
vonatkozó megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest XXIII. kerület
Eperföld utcában megépítendő járda térítésmentes átvételére vonatkozó
megállapodást.
II. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás
aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő
módon eltérhet, felhatalmazza továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

9. napirendi pont:

Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének
módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az Önkormányzatot a BKK kereste meg azzal
kapcsolatban, hogy az IKEA tovább nem finanszírozza a 123-as jelzésű busznak
azt a fajta „kanyar részét”, ami a körforgalomtól befelé az IKEA felé megy. Ennek
az az egyszerű oka, hogy nincs akkora forgalom, tehát nem szállítanak annyi
embert oda. A „Soroksár busz” nagyon jó, nagyon szuper azt továbbra is
finanszírozzák. A BKK ezt ezért jelezte, hogy vagy finanszírozza az
Önkormányzat, vagy akkor… „Csak az AUCHAN-ba megy be.” A Hivatal
javaslata, hogy ne finanszírozzák ezt, mivel aki a 123-as jelzésű busszal jön, az
az AUCHAN-tól át tud gyalogolni az IKEA-hoz.
Kéri a bizottság véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
határozati javaslat „A” verziójának elfogadását.
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Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által küldött 1037-146-3/2018/1037 iktatószámú, „A 123-as jelzésű autóbusz
menetrendjének módosítása” tárgyú értesítésben foglaltakat tudomásul veszi, a
kért menetrend módosításhoz hozzájárulását adja.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 407/2018. (X.09.) határozata a 123-as jelzésű autóbusz
menetrendjének módosításával kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által küldött 1037-146-3/2018/1037 iktatószámú, „A 123-as jelzésű autóbusz
menetrendjének módosítása” tárgyú értesítésben foglaltakat tudomásul veszi, a
kért menetrend módosításhoz hozzájárulását adja.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

10. napirendi pont:

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI
Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú,
természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33.
szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési
bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző,
osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy a DIGI Kft. a mai napig
sem fizette ki a bérleti díjat. „Tehát az, amit az előterjesztésben írtunk, az a mai
napon is fennáll az az állapot.”
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Geiger Ferenc: Javasolja, hogy támogassák ezt a fajta dolgot, azzal a feltétellel,
hogy….
Preklerné Marton Ilona: Jelzi, hogy a Gazdasági Bizottság is ezt a feltételt
szabta…
Geiger Ferenc: Kérdezi, hogy a Bizottság is ezt a döntést hozta-e. Elnézést kér,
„megelőlegezte” a Bizottság döntését.
Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja az
I. határozati javaslat elfogadását, valamit a II. határozati javaslat elfogadását azzal
a kiegészítéssel, hogy a hozzájárulás és a nyilatkozat hatálybalépésének feltétele,
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az értesítés kézhezvételétől számított
8 napon belül eleget tesz a fennálló bérleti díjhátralék fizetési kötelezettségének.
Geiger Ferenc: „Ez egyértelmű. Tehát ez az ésszerű.”
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat tulajdonosi
hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található
ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának
kiépítéséhez” tárgyú egyedi ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete
3. számú mellékletének 3.3.1. pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságára átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a
185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Táncsics
Mihály utca 25-33. szám alatt található „kivett általános iskola” megjelölésű
ingatlanra vonatkozóan az ingatlan alatti területen villamos csatlakozó földkábel
létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezéséhez, a
mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges
engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra
vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az illetékes áramszolgáltató felé a
tervezett távközlési állomás villamosenergia ellátására vonatkozó műszaki
gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, hogy a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő
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távközlési mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló
fogyasztási helyről történő villamosenergia ellátásának, villamos fogyasztásmérő
(kizárólag főmérő) elhelyezésének, illetve tárgyi ingatlanon vagy az ingatlan
közelében elérhető közcélú villamos hálózatról csatlakozási pont kiépítésének
elvi akadálya nincs. Jelen hozzájárulás és nyilatkozat hatályba lépésének feltétele,
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi
Központ azonos tartalmú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatával, illetve az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tesz a fennálló bérleti
díjhátralék fizetési kötelezettségének.
II. felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a
jelen határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 408/2018. (X. 09.) határozata átruházott hatáskör egyedi ügyben
történő visszavonásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás
megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben
1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő
távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez” tárgyú egyedi
ügyben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) számú önkormányzati rendelete 3. számú mellékletének 3.3.1.
pontjában a Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságára
átruházott hatáskörét visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 409/2018. (X. 09.) határozata tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú,
természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található
ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának
kiépítéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. tulajdonosi hozzájárulását adja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a
185033 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Táncsics
Mihály utca 25-33. szám alatt található „kivett általános iskola” megjelölésű
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ingatlanra vonatkozóan az ingatlan alatti területen villamos csatlakozó földkábel
létesítéséhez, villamos fogyasztásmérő (kizárólag főmérő) elhelyezéséhez, a
mobiltelefon bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges
engedélyek, felhatalmazások megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy a DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. vagy annak megbízottjai a fenti ingatlanra
vonatkozóan energiaigényt nyújtsanak be az illetékes áramszolgáltató felé a
tervezett távközlési állomás villamosenergia ellátására vonatkozó műszaki
gazdasági tájékoztató beszerzése érdekében, valamint nyilatkozik arról, hogy a
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a tárgyi ingatlanon felépítendő
távközlési mobil bázisállomás telepítésének, főmérővel felszerelt önálló
fogyasztási helyről történő villamosenergia ellátásának, villamos fogyasztásmérő
(kizárólag főmérő) elhelyezésének, illetve tárgyi ingatlanon vagy az ingatlan
közelében elérhető közcélú villamos hálózatról csatlakozási pont kiépítésének
elvi akadálya nincs. Jelen hozzájárulás és nyilatkozat hatályba lépésének feltétele,
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. rendelkezzen a Dél-Pesti Tankerületi
Központ azonos tartalmú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatával, illetve az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tesz a fennálló bérleti
díjhátralék fizetési kötelezettségének.
II. felkéri a Polgármestert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. értesítésére és a
jelen határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

11. napirendi pont:

Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a
Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen
található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe
tartozásának megállapítására és közúttá történő
átminősítésének kezdeményezésére
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző,
osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., és II. pontjának elfogadását.
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Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szintén
ugyanezt javasolja.
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 Önkormányzat megállapítja, hogy
az 1/1 arányú tulajdonát képező, 196397/8 helyrajzi számú, természetben a
Budapest Főváros XXIII. kerület, Sodronyos utcában található, az ingatlannyilvántartás adatai szerint 131 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.)
önkormányzati rendelete 37. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a
közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint
(3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 196397/8
helyrajzi számú ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra
történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 410/2018. (X.09.) határozata a 196397/8 helyrajzi számú
ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe való tartozásának
megállapításáról és közúttá történő átminősítésének kezdeményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat megállapítja, hogy
az 1/1 arányú tulajdonát képező, 196397/8 helyrajzi számú, természetben a
Budapest Főváros XXIII. kerület, Sodronyos utcában található, az ingatlannyilvántartás adatai szerint 131 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan - tekintettel arra, hogy Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XXIII. kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.)
önkormányzati rendelete 37. számú mellékletét képező szabályozási tervlap azt a
közút részeként, keretövezetbe nem sorolt közterületként határozza meg - a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) valamint
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(3) bekezdés a) pontjai alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyonának körébe tartozik.
II. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 196397/8
helyrajzi számú ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, közút”-ra
történő átminősítése érdekében.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

12. napirendi pont:

Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1
helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest,
Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti
szerződésének megkötésére
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző,
osztályvezető

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a
határozati javaslat I., II. pontjának elfogadását.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239
Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.)
rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbe
adja Papp Zsigmond részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés
aláírására, azzal, hogy annak tartalmától – a bérlő személyének kivételével – az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének 411/2018. (X. 09.) határozata a Budapest XXIII. kerület
186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12.
fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
I. a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239
Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti ingatlant a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. tv. 32.§ (2) bekezdése alapján határozatlan időre az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.)
rendeletének 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti szociális bérletként bérbe
adja Papp Zsigmond részére.
II. felkéri a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés
aláírására, azzal, hogy annak tartalmától – a bérlő személyének kivételével – az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

13. napirendi pont:

Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú
ingatlanok
(Tündérkert)
nem
önkormányzati
rendezvényekre
történő
igénybevétele
esetén
alkalmazandó használati díjtételekre
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Aljegyző Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Spiegler Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy amennyiben a Képviselőtestület a határozati javaslatot változatlan formában szeretné elfogadni, akkor
javaslatokat szeretne kérni az összegekre a hiányzó részekben.
Geiger Ferenc: Kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy nagyon-nagyon
odafigyelve hozzanak ebben az ügyben döntést, hogy mire használva adhatják oda
egyrészt ingyenesen, vagy ha nem is ingyenesen kedvezményes bérleti díjjal,
illetve milyen célra, mivel nagyon sokan „próbálkoznak” esküvőkkel,
születésnapi bulikkal. Úgy gondolja, hogy ezt az intézményt, amire ráköltöttek
56

legalább 500 milliót, nem hiszi, hogy ilyen célokra kellene bérbe adni, illetve nem
hiszi, hogy az a pár 10.000,- Ft-os bevétel az megérni esetleg azt, hogy tönkre
tegyék. Azonban ezt a testület kell eldöntenie, hogy milyen díjtételeket alkalmaz,
és milyen célra, mert a közcél – ezt majd Aljegyző Úr is el fogja mondani – az
eléggé leszűkíti ezt a dolgot. A közösségi cél, az már részletesebb dolog, de ott
ezt tételesen kellene meghatározniuk. Véleménye szerint nem is biztos, hogy a
mostani testületi ülésen kellene erről dönteniük, mivel javaslatokat kellene
beszerezni, kérni mindenkitől, hogy a testület esetleg több információ birtokában
tudjon döntést hozni erről.
Kéri a bizottságok véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Képviselőtestületre hozta a döntés meghozatalát, de felkérte a Képviselő-testületet, hogy
döntése során vegye figyelembe a bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat. „Mert
volt egy pár.”
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást.
Geiger Ferenc: Úgy látja, hogy amit kiegészítésként elmondott, az majdnem
egybecseng a Bizottság javaslatával. Javasolja, hogy ezt a döntést nagyon
körültekintően hozzák meg, mert végig kellene gondolniuk azt, hogy kinek tudják
oda adni egy jelképes összegért, illetve van-e értelme esküvőkre, születésnapi
bulikra odaadni. El kell mondania, hogy a legelső „cirkuszos” ügy a Tündérkert
első ütemének felújítása után - amikor a ház megújult és megcsinálták - egy
esküvő volt, nem kívánja részletezni, hogy milyen „cirkusz” volt belőle.
Folyamatosan cirkusz van most is. A Fővárosi Közgyűlésen Csepel
polgármesterével beszélgetett. „A csepeliek feljelentenek minket a
hangoskodásért, meg a dajdajozásért, a Molnár-szigeten lakók meg feljelentik a
csepelieket, mert Csepelnek a másik oldalán is ott van a volt tábor és azok is
felújítják és azok is csinálják az átalakítást, és ott is állandóan discó van, meg buli
van. Úgy, hogy áll a cirkusz. De ezt az őrsparancsnok megtudja erősíteni, hogy
van ilyen. Ugye?”
Horogh Zoltán: Megerősíti az elhangzottakat.
Geiger Ferenc: Ezért mondta, hogy nagyon körültekintően kell döntést hozniuk.
dr. Spiegler Tamás: Elmondja, hogy az ingatlant három kategóriában lehet
hasznosítani. Az első kategória a közfeladat, vagy közcél, ami nagyon szűk kör,
ahol ingyenesen lehet – a Nemzeti vagyonról szóló törvény szerint – hasznosítani.
Viszont ez taxatíve felsorolt, hogy mik azok, amik közcélok, hogy közfeladatként
ellátandók, oktatási feladatok, stb. A közösségi cél egy kvázi „gumi” fogalom,
amibe sok minden beleérthető, ami egy kompetencia a Képviselő-testület részéről,
57

hogy eldöntse, hogy mit tart közösségi célnak. De ezt természetesen nyilván egy
nagyobb egyeztetés keretében lehet akkor majd kialakítani. Illetőleg van a piaci
alapú, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármilyen célra bérbe lehet venni az
ingatlant piaci díjtételek mellett. Úgy gondolja, hogy ebben kell gondolkodni.
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy ebben a kérdésben a testületnek kell döntést hoznia.
Volt olyan javaslat - ami körülbelül egy hónapja érkezett – hogy egy siófoki
rendezvényszervező cég bérbe venné az egész ingatlant, úgy, hogy ő töltené meg
programmal, és hogy ha az Önkormányzat valamit szeretne ott csinálni, akkor
előtte egy hónappal jelezze.
Fuchs Gyula: „És megint nyertünk száz milliót.”
Geiger Ferenc: Jelzi, hogy az előző Közgyűlésen az Önkormányzat nyert száz
milliót a Fővárosi pályázaton, amihez még „százhuszon valamennyi” önrész jön.
„Ugye? Tehát megint beletudunk tenni. Még nincs is kész a mostani program, az
valamikor az év végén – ugye – vagy jövő év elején lesz.”
Kisné Stark Viola: „Április.”
Geiger Ferenc: „Áprilisra lesz kész. És jövőre megint bele fogunk tudni tenni
ennyit. Tehát én nem hiszem, hogy nekünk – ha ennyi pénzt beleölünk ebbe –
akkor nem hiszem, hogy nekünk ilyen 5-10-20-100.000,- Ft-os bérleti díjért bérbe
kéne adni, hogy tönkre tegyék. De ezt a testületnek kell eldönteni. Nekem ez a
véleményem. Tehát én ezt fogom mindenféleképpen támogatni.”
Sinkovics Krisztián: Jelzi, hogy egyetért Polgármester Úr javaslatával.
Javasolja, hogy hozzák vissza ezt az anyagot a következő testületi ülésre, hogy a
testület több információ birtokában tudjon dönteni.
Geiger Ferenc: „Jó.” Javasolja, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy a
napirendről leveszik ezt az előterjesztést és a testület kérje fel a Polgármestert,
hogy a következő testületi ülésre készüljön egy részletesebben kidolgozott anyag.
Jelzi, hogy a Hivatal várja a képviselők javaslatát. „Ez így…”
dr. Spiegler Tamás: Úgy gondolja, hogy a megemelkedett igényre tekintettel a
testületnek most is kellene hoznia egy határozatot, hogy a köztes időben – amíg
visszakerül a következő testületi ülésre – nem hasznosítja az ingatlant, nem adja
bérbe, vagy csak közcélra, ingyenesen, vagy egyáltalán nem. Ez nyilván a testület
döntési hatásköre.
Geiger Ferenc: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatot, mely szerint:
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat
a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem
önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó
használati díjtételekre” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármestert arra, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre
egy részletesebben kidolgozott anyaggal tájékoztassa a Képviselő-testületet,
egyben felkéri a képviselőket, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban javaslatokkal
éljenek a Hivatal felé.
III. a következő testületi ülésig az ingatlant nem kívánja piaci alapon hasznosítani,
addig azt csak és kizárólag közcélra hasznosítja.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 412/2018. (X.09.) határozata a 2018. október 9-ei Képviselőtestületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2018. október 9-ei Képviselő-testületi ülésén napirendjéről leveszi a „Javaslat
a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem
önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó
használati díjtételekre” c. napirendi pontot.
II. felkéri a Polgármestert arra, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre
egy részletesebben kidolgozott anyaggal tájékoztassa a Képviselő-testületet,
egyben felkéri a képviselőket, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban javaslatokkal
éljenek a Hivatal felé.
III. a következő testületi ülésig az ingatlant nem kívánja piaci alapon
hasznosítani, addig azt csak és kizárólag közcélra hasznosítja.
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

14. napirendi pont:

A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a
2017/2018. nevelési év tapasztalatairól
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi az Ügyintéző Asszonytól, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Haraszti Erika: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottság véleményét.
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Egresi Antal: Elmondja, hogy az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság mind a három intézmény esetében elfogadta a beszámolót.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
3.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 413/2018. (X.09.) határozata az I. sz. Összevont Óvoda
intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló
beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 414/2018. (X.09.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda
intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló
beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a II. sz. Napsugár Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 415/2018.(X.09.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda
intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év tapasztalatairól szóló
beszámolója elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III. sz. Összevont Óvoda intézményvezetőjének a 2017/2018-as nevelési év
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a fenntartó
döntéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja.

15. napirendi pont:

Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) végrehajtásáról
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Kérdezi a Főépítész Úrtól, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tóth András: Nincs szóbeli kiegészítése.
Geiger Ferenc: Kéri a bizottságok véleményét.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az
1. határozati javaslat I, és III. pontjának elfogadását, valamint a 2. határozati
javaslat I., II., III. pontjának elfogadását.
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Geiger Ferenc: Értelmezése szerint a Bizottság elfogadta a beszámolót.
Fuchs Gyula: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Preklerné Marton Ilona: Elmondja, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság javasolja az 1. határozati javaslat I., III. pontjának elfogadását, valamint
a 2. határozati javaslat 7. pontja a „Rezgésvédelmi és zajvédelmi funkciók
biztosítására” szövegrészre került kiegészítésre Mizák Képviselő Úr javaslatára.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a
javaslatokat a kiegészítéssel együtt, mely szerint:
1.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló
2018. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési koncepció
összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli
ütemezését.
Határidő: A 2019. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
2.) „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 484/2017.(X.10.) határozatát.
II.a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
▪ Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
1. Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
2. Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)

(ITS 2.10)

3. Apostolhegyi utcák
4. Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése

(ITS 3.1)

5. Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
6. Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
7. Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után)

(ITS 1.1)

8. Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után)

(ITS 1.2)

9. Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
10.Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
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11.Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak

(ITS 2.1)

12.Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén

(ITS 1.3)

▪ Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt
megvalósítási sorrendje:
1. Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna
építés
2. Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése

(ITS 4.8)

3. A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése

(ITS 1.4)

4. Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt)
(ITS
1.5)
5. Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt)
(ITS 1.5)
6. Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között
(ITS 3.6 és 6.7)
7. Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a
Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)
8. Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal

(ITS 6.1)

9. Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés
10.Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés
11.Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés
12.Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés
13.Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítás (ITS 4.7 és 6.2)
14.Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre

(ITS 2.12 és 6.5)

15.Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között
(ITS 6.3)
16.Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése

(ITS 1.19 és 6.4)

17.Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között
(ITS 2.13 és 6.6)
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18.Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 6.8)
a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
▪ ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt
megvalósítási sorrendje:
1. Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)
2. Kerületi rendőrkapitányság létesítése

(ITS 1.23)

3. Szakorvosi rendelőintézet felújítása (Táncsics Mihály u. 104.)

(ITS 1.13)

4. Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út
140.)
5. Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése
6. Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere,
hőszigetelés)
7. Üres épület hasznosítása (Dracula ház)
8. Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése

(ITS 3.3)
(új KSZT után)
(ITS 1.14)

9. Közösségi ház kialakítása Újtelepen

(ITS 3.2)

10.Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán
(ITS 1.21)
11.Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén

(ITS 1.15)

12.Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése

(ITS 4.1)

▪ ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt
megvalósítási sorrendje:
1. Tündérkert területének fejlesztésének folytatása

(ITS 2.16)

2. Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen

(ITS 4.5)

3. Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület)
(ITS
3.4)
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4. Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése

(ITS 3.5)

5. Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (főgyűjtő)

(ITS 4.6)

6. Molnár szigeti parti sétány kialakítása

(ITS 2.10)

7. Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése

(ITS 2.4)

8. Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett

(ITS 2.5)

9. Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között
(ITS 2.6)
10.Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)

(ITS 2.7)

11.Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat

(ITS 1.6)

12.Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között
(ITS 1.9)
13.A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése

(ITS 2.8)

14.A déli szigetcsúcs fejlesztése

(ITS 2.9)

15.Felső Duna sor menti teleksor beépítése

(ITS 1.7)

16.A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása

(ITS 2.14)

17.IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra
(ITS 2.11)
18.Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint)
(ITS 2.13)
19.A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
20.A volt Ápoló otthon területének fejlesztése

(ITS 2.17)

21.A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése
(ITS 2.15)
22.A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak

(ITS 2.1)

23.Déli temető környékének rendezése

(ITS 4.9)

▪ Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási
sorrendje:
1. Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése
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(ITS 7.4)

2. Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése

(ITS 7.3)

3.a A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása
(ITS 7.6)
3.b A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos
karban tartása és megújítása
(ITS 7.6)
3.c Új játszóterek létesítése
4. Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés,
sportpálya építés
5. Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása
(ITS 4.2 és 7.1)
6. Gyáli-patak völgyének rehabilitációja

(ITS 7.2)

▪ ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási
sorrendje:
1. Virágvölgy lakópark fejlesztés
2. A Hősök tere térfalainak fejlesztése

(ITS 1.22)

3. Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése

(ITS 1.24)

4. Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén

(ITS 4.3)

5. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének elősegítése
(ITS 8.1)
6. M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.2)
7. Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése

(ITS 8.3)

8. Monsanto telephelyfejlesztés

(ITS 8.5)

9. Trilak telephelyfejlesztés

(ITS 8.6)

10.M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4)
11.Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás
12.Üzletház létesítése a Grassalkovich úton

(ITS 1.20)

▪ ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális
fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
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1.a Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében
(ITS 1.18)
1.b Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)
(ITS 1.1 és 1.2)
2.a Közterület fejlesztés a Hősök terén
(ITS 1.9)
2.b Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.)
3.a Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés
(ITS 1.16)
3.b Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés
(ITS 1.14)
3.c P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése
(ITS 1.16)
4. A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
5. H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése

(ITS 1.17)

6. Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között
(ITS 6.3)
7. Rezgésvédelmi és zajvédelmi funkciók biztosítása
8. Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
9. Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve
a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt
számára.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál –
az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a
megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet
biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester”
Megállapítja, hogy a jelenlévő 12 képviselő 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatokat.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 416/2018. (X.09.) határozata a kerületi Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló éves beszámoló
elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról szóló
2018. évi beszámolót elfogadja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési koncepció
összeállításánál vegye figyelembe a tervezett kerületi fejlesztések időbeli
ütemezését.
Határidő: A 2019. évi költségvetési koncepció összeállításának időpontja
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 417/2018. (X.09.) határozata a tervezett kerületi fejlesztési
célkitűzések megvalósítási sorrendjével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. hatályon kívül helyezi a 484/2017.(X.10.) határozatát.
II.a kerületi fejlesztési célkitűzések megvalósítási sorrendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
▪ Utcanyitások (szabályozások, jogi rendezések) javasolt sorrendje:
13.Orbánhegyi közműépítéshez szükséges utcák
14.Molnár szigeti parti sétány (birtokbavétel a Duna mellett)

(ITS 2.10)

15.Apostolhegyi utcák
16.Apró utca, Nevelő utca továbbvezetése

(ITS 3.1)

17.Orbánhegyi vasút melletti fásításhoz szükséges kisajátítások
18.Vadevezős utca szabályozása közműépítéshez (új KSZT után)
19.Pályaudvar sor kialakítása az Erzsébet utcáig (új KSZT után)

(ITS 1.1)

20.Szérűskert utca szélesítése + vasúti aluljáró(k) (új KSZT után)

(ITS 1.2)

21.Sínpár utca kialakítása (Vecsés úttól a Grassalkovich útig) gyűjtőútként
22.Dunapart megnyitása (volt Arany Kereszt Ápoló otthon mögött)
23.Molnár utca + külterületi kertséget feltáró utak

(ITS 2.1)

24.Kisajátítás és köztér kialakítása a Hősök tere vasút előtti részén

(ITS 1.3)

▪ Útépítéssel, közlekedési hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt
megvalósítási sorrendje:
19.Vadevezős utca (Vecsés út – Gyáli patak között) út- és csapadékcsatorna
építés
20.Az Eurovelo kerékpárút továbbépítése

(ITS 4.8)

21.A Szitás köz és a Derce köz burkolatának kiépítése

(ITS 1.4)
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22.Kerékpárút létesítése a Hősök terén (kerékpáros nyom kijelölése javasolt)
(ITS 1.5)
23.Kerékpárút létesítése a Templom utcán (kerékpársáv kialakítása javasolt)
(ITS 1.5)
24.Kerékpáros infrastruktúra építése Újtelep és a Városközpont között
(ITS 3.6 és 6.7)
25.Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek fejlesztése a
Tárcsás u. – Könyves u. és a Török utcánál (VEKOP)
26.Vecsés út összekötése a bevásárlóközponttal

(ITS 6.1)

27.Hungária köz út- és csapadékcsatorna építés
28.Sodronyos utca út-és csapadékcsatorna építés
29.Elvira utca út-és csapadékcsatorna építés
30.Szőlődomb utca út-és csapadékcsatorna építés
31.Haraszti út – M51 autóút közötti közúti kapcsolat kialakítás (ITS 4.7 és 6.2)
32.Gyalogos-kerékpáros híd Csepelre

(ITS 2.12 és 6.5)

33.Soroksári elkerülő út előkészítése a Szentlőrinci út és Ócsai út között
(ITS 6.3)
34.Grassalkovich út tehermentesítésének előkészítése

(ITS 1.19 és 6.4)

35.Gyalogoshíd létesítése a Dobó utca és a Molnár sziget között
(ITS 2.13 és 6.6)
36.Külön szintű gyalogos-kerékpáros vasúti átkelőhelyek létesítése (ITS 6.8)
a Teknő-Sámfa, és az Erzsébet-Szentlőrinci utak között
▪ ITS önkormányzati beruházással kapcsolatos projektek javasolt
megvalósítási sorrendje:
13.Napsugár óvoda bővítés (Grassalkovich út 297.)
14.Kerületi rendőrkapitányság létesítése

(ITS 1.23)

15.Szakorvosi rendelőintézet felújítása (Táncsics Mihály u. 104.)

(ITS 1.13)

16.Szociális foglalkoztató tetőszerkezet komplett átépítése (Grassalkovich út
140.)
17.Galéria 13 épület tetőszerkezet komplett átépítése
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18.Pistahegyi köz 1. óvoda energetikai felújítás (fűtés, nyílászárócsere,
hőszigetelés)
19.Üres épület hasznosítása (Dracula ház)
20.Vasútállomásnál térfal és P+R parkoló létesítése

(ITS 3.3)
(új KSZT után)
(ITS 1.14)

21.Közösségi ház kialakítása Újtelepen

(ITS 3.2)

22.Építőanyag-telep funkcióváltása, rendezés a Láng E. u.– Jelző u. sarkán
(ITS 1.21)
23.Új közösségi ház kialakítása a meglévő helyén

(ITS 1.15)

24.Szamosi Mihály Sporttelep fejlesztése

(ITS 4.1)

▪ ITS területrendezés-fejlesztéssel kapcsolatos projektek javasolt
megvalósítási sorrendje:
24.Tündérkert területének fejlesztésének folytatása

(ITS 2.16)

25.Szennyvízcsatorna rendszer fejlesztése Orbánhegyen

(ITS 4.5)

26.Újtelepen lakóterület fejlesztése (A1 terület) és előkészítése (A2 terület)
(ITS 3.4)
27.Újtelepen B jelű terület fejlesztésének előkészítése

(ITS 3.5)

28.Csapadékvíz elvezetés fejlesztése (főgyűjtő)

(ITS 4.6)

29.Molnár szigeti parti sétány kialakítása

(ITS 2.10)

30.Az RSD Molnár-szigeti ágának tulajdonrendezése

(ITS 2.4)

31.Tulajdonjogi és környezetrendezés a Felső Dunasor mellett

(ITS 2.5)

32.Tulajdonrendezés és parti sétány kiépítése a Meder u.–Gyáli patak között
(ITS 2.6)
33.Környezetrendezés a Gyáli patak mellett (torkolat)

(ITS 2.7)

34.Az Erzsébet utca – Felső-Duna sor gyalogos kapcsolat

(ITS 1.6)

35.Hősök tere zöldfelület felújítása a Szitás utca – Arany János utca között
(ITS 1.9)
36.A déli szigetcsúcsnál parti sétány kiépítése
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(ITS 2.8)

37.A déli szigetcsúcs fejlesztése

(ITS 2.9)

38.Felső Duna sor menti teleksor beépítése

(ITS 1.7)

39.A Felső Duna sor menti parti sáv kialakítása

(ITS 2.14)

40.IZ terület fejlesztése a Felső-Duna sor mellett, a Gyáli-pataktól északra
(ITS 2.11)
41.Az északi szigetcsúcs környezetrendezése (tanulmányterv szerint)
(ITS 2.13)
42.A lakóterület menti parti sáv kialakítása (volt Ápoló otthon mögött)
43.A volt Ápoló otthon területének fejlesztése

(ITS 2.17)

44.A Felső-Duna sor melletti IZ terület fejlesztése
(ITS 2.15)
45.A Molnár utca és a külterületi kertséget feltáró utak

(ITS 2.1)

46.Déli temető környékének rendezése

(ITS 4.9)

▪ Zöldfelületi hálózattal kapcsolatos fejlesztések javasolt megvalósítási
sorrendje:
3. Zsellérdűlő utca – Gyáli-patak közötti zöldterület fejlesztése

(ITS 7.4)

4. Újtelepi erdő rekreációs fejlesztése

(ITS 7.3)

3.a A kerület egyéb parkjainak folyamatos karban tartása és megújítása
(ITS 7.6)
3.b A meglévő játszóterek és egyéb közterületi zöldfelületek folyamatos
karban tartása és megújítása
(ITS 7.6)
3.c Új játszóterek létesítése
7. Dinnyehegyi utca – Hrivnák Pál utca közötti zöldfelület fejlesztés,
sportpálya építés
8. Soroksár dél alközpont zöldterületi fejlesztése, park kialakítása
(ITS 4.2 és 7.1)
9. Gyáli-patak völgyének rehabilitációja

(ITS 7.2)

▪ ITS magán beruházással kapcsolatos projektek javasolt megvalósítási
sorrendje:
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13.Virágvölgy lakópark fejlesztés
14.

A Hősök tere térfalainak fejlesztése

15.

Hősök tere – Templom utca sarok telkek intézményi fejlesztése
(ITS 1.24)

16.

Lakóterület fejlesztés az egykori Dugattyúgyár területén

(ITS 1.22)

(ITS 4.3)

17. Ócsai út – M51 autóút térség gazdasági területek fejlesztésének
elősegítése
(ITS 8.1)
18.

M51 – M0 közötti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése
(ITS 8.2)

19.

Szamaránszki dűlő térség gazdasági terület előkészítése

(ITS 8.3)

20.

Monsanto telephelyfejlesztés

(ITS 8.5)

21.

Trilak telephelyfejlesztés

(ITS 8.6)

22.M5 – Gyál melletti gazdasági területek fejlesztésének elősegítése (ITS 8.4)
23.Erdért Zrt. telephely (Haraszti út) területfejlesztés, funkcióváltás
24.Üzletház létesítése a Grassalkovich úton

(ITS 1.20)

▪ ITS kulcsprojekt – Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális
fejlesztéséhez szükséges tervezett beavatkozások javasolt sorrendje:
1.a Közúti-vasúti külön szintű keresztezés előkészítése a vasútállomás körzetében
(ITS 1.18)
1.b Közútfejlesztések (Szérűskert utca, Pályaudvar sor)
(ITS 1.1 és 1.2)
2.a Közterület fejlesztés a Hősök terén
(ITS 1.9)
2.b Kisajátítás és köztér kialakítása a hősök tere vasút előtti részen (ITS 1.3.)
3.a Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztés
(ITS 1.16)
3.b Vasútállomásnál térfal és P+R parkolók létesítés előkészítés
(ITS 1.14)
3.c P+R parkolók és intermodális csomópont létesítése
(ITS 1.16)
10.A gyalogosok akadálymentes közlekedésének megvalósítása
11.

H6 HÉV vonal fejlesztésének előkészítése

12.

Soroksári elkerülő út megépítése az Ócsai út és Szentlőrinci út között
(ITS 6.3)

13.

Rezgésvédelmi és zajvédelmi funkciók biztosítása
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(ITS 1.17)

14.Lakóterület fejlesztés előkészítése a Szérűskert utca mentén
15.Alulhasznosított vasúti területek funkcióváltása a vasútállomás térségében
A zárójelben feltüntetett jelöléseknél a számozás az akcióterületekre utal, illetve
a kerület Integrált településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített projekt
számára.
III. felkéri a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés összeállításánál –
az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében – gondoskodjon a
megvalósítandó fejlesztések megvalósulásához tartozó pénzügyi fedezet
biztosításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Ezt a napirendi pontot lezárja. Zárt ülést rendel el.
A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a zárt ülésen
való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.
ZÁRTÜLÉS

K.m.f.

dr. Veres Anikó
mb. jegyző

Geiger Ferenc
polgármester
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