
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 

2021. október 6-án (szerda)  

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) 

megtartott nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  

Képviselők:     Dr. Staudt Csaba 

      Ritter Ottó 

      Geiger Ferenc 

      Sebők Máté Zoltán 

Nem képviselő bizottsági tagok:  Thomann Gábor 

      Tamási Benjámin 

      Dániel András 

Tanácskozási joggal résztvevők:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző 

dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

Az ülés kezdete: 09.00 óra  

Az ülést vezeti: Dr. Staudt Csaba elnök 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság 7 fővel határozatképes 

 

Dr. Staudt Csaba: Köszönti a megjelenteket. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 

képest kiosztásra került egy sürgősségi indítvány, mely „Javaslat „Soroksár” név 

használatának elbírálására (Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület) szól. A sürgősség oka a 

kérelem beterjesztésének időpontja volt. Szavazásra teszi fel, mely szerint sürgősséggel a 

meghívóban szereplő 1. napirendi pontként kéri felvenni.   

 

A Bizottság 7 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 43/2021. (X.06.) határozata 

2021. október 6-i ülés napirendi pont módosítás elfogadásának döntéséről 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy sürgősséggel első napirendi pontként tárgyalja a 

„Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület) 

című előterjesztést.  

 

Dr. Staudt Csaba: Szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontok elfogadását.  

 

A Bizottság 7 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 44/2021. (X.06.) határozata 

a 2021. október 6-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2021. október 6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  
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1. Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksári Toppantó Néptánc 

Egyesület) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (4) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére (9) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Egyebek 

 

1. napirendi pont  

Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására  

(Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Dr. Staudt Csaba: A most kiosztott előterjesztéshez egy módosító javaslat érkezett. 

Megkérdezi Jegyző urat kívánja-e kiegészíteni az anyagot? Jegyző úr a módosítás 

figyelembevételét kéri. Jegyző úr részére már jelezte, hogy a módosított anyagban is elírásra 

került a határozatban római számot követő arab szám, 05. helyett 06-ra kéri módosítani. Mivel 

a módosítás nem került kiosztásra ezért felolvassa. 

 

Ritter Ottó: Véleménye szerint az ügy fontossága nem annyira erős, hogy sürgősséggel 

tárgyalják. Kérdése, hogy jelenleg is van egy Toppantó Tánccsoport, ez a most tárgyalt 

összefügg-e a másikkal, csak a Soroksár nevet kívánják felvenni, és valóban bejegyzetté 

kívánják tenni? 

 

Geiger Ferenc: Igen. A Török Flóris Általános Iskolának volt korábban az a neve, hogy Török 

Flóris Általános Iskola Toppantó Táncegyesület, melynek Markos Katalin volt a koordinátora, 

vezetője, de nem volt bejegyezve. Ez most arról szól, hogy szeretné magát az Egyesület 

bejegyeztetni. Nagyon jól szerepelnek, rendezvényekre, versenyekre járnak.  

 

Ritter Ottó: Ezért említette, nehogy egy hónap múlva ebből háború legyen.  

 

Dr. Staudt Csaba: A hivatali javaslatnak megfelelően szavazásra teszi fel az „A” változat 

szerinti határozati javaslatot.  

 

Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta:  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 45/2021. (X.06.) határozata 

a „Soroksár” név használatának engedélyezéséről 

(Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy  

I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Gräf Richárd kérelmező és alapító által 

alapítandó Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület (székhelye: 2463 Tordas, Kölcsey 

utca 13., képviseli: Gräf Richárd) részére a szervezet elnevezésében a törvényes 

feltételek teljesülése és a bírósági nyilvántartásba vétel esetén azzal, hogy az 

engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: Soroksári Toppantó Néptánc 

Egyesület, az elnevezés használatáért felelős személy Gräf Richárd.  

II. felkéri a Bizottság elnökét a kérelmező értesítésére. 

Felelős: dr. Staudt Csaba a bizottság elnöke 

Határidő: 2021. október 31.  

 

2. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Dr. Staudt Csaba: Megkérdezi Jegyző Urat kíván-e kiegészítést tenni?  

 

dr. Szabó Tibor: Nincsen kiegészítése.  

 

Dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megköszöni az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről készült tájékoztatót, melyet tudomásul vett.   

 

3. napirendi pont 

Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Korábbi bizottsági üléseken is jelezte, hogy a kiküldést követően néhány 

technikai pontosítás és néhány apróbb érdemi kiegészítés okán a kisanyaggal pénteken lesz ez a 

korrigált anyag kiküldve. Két lehetőséget javasol a T. Bizottságnak. Amennyiben szükséges 

végig mennek a módosításokon vagy a Képviselő-testületre bízzák a döntést és a kiküldendő 

anyagot áttekintve foglalnak állást. Hangsúlyozza, hogy 95%-ban ez az anyag fog kimenni és 

megjegyzi, hogy a jelenleg hatályban lévő közterületek eltérő célú hasznosítására vonatkozó 

rendelettel szinkronban van ez a mostani rendelet-tervezet is. Annyiban indokolt az új teljes 

rendelet, mivel már többször volt módosítva, ezért egy egységes új rendelet elfogadását 

javasolják.  

 

Ritter Ottó: Tegnap már elhangzott ez a kiegészítés egy másik bizottsági ülésen is. Akkor az a 

döntés született, hogy a Képviselő-testületre bízták a döntést. A tegnapi napon Jegyző úr 

elmondott néhány kiegészítést, többek között a hivatalos kampányidőszakon kívül a politikai 

tevékenység korlátozva lenne az új rendeletben, mely szerint 1m2-re szűkülne az a terület, ahol 

nem kell területfoglalási engedély. Jelzi, hogy ezt felháborítónak tartja. Kérdése, mivel 

pénteken este fogják megkapni az anyagot, kedden fogják tárgyalni, él-e az, hogy a módosító 
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indítványt mennyi idővel előbb kell beadni vagy elég annyi, hogy ő most itt a bizottsági ülésen 

javasolta, hogy módosításként kerüljön bele?  

 

dr. Szabó Tibor: A Képviselők által felvetetteket már a döntéshozatalnál is figyelembe vették. 

Képviselői önálló módosító javaslat is benyújtható. A hatályos SZMSZ szerint a képviselő-

testületi ülést megelőző napon kell írásban benyújtani a módosító javaslatot, mely elektronikus 

úton is továbbítható. Jelzi, hogy a választási eljárásról szóló törvény és a gyülekezési törvény 

hatálya alá tartozó események kivételével, amikor majd az országgyűlési választás, 

helyhatósági választás vagy népszavazás lesz, akkor nincs korlát. Ha ezen hivatalos törvényi 

kampányidőszakokon kívüli időszakról beszélünk, akkor van egy olyan javaslat, hogy politikai 

tevékenység végzése esetén 1m2-t meghaladó esetben kell engedélyt kérni. Nem az szerepel az 

előterjesztésben, hogy tiltott, csak engedélyhez kötött. Az eddigi tapasztalatok alapján lett ez a 

tervezet megfogalmazva. Hétfőn lehet a módosító javaslatot benyújtani, ill. a képviselő-testületi 

ülésen is megfogalmazható a javaslat.  

 

Ritter Ottó: Megértette, ezért javasolja, hogy ne foglaljon állást a Bizottság, bízzák a döntést a 

Képviselő-testületre, hiszen annak tudatában döntenének, hogy nem látják a komplett anyagot.  

 

Dr. Staudt Csaba: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel Ritter Ottó 

képviselő javaslatát, mely szerint a Bizottság nem kíván állást foglalni a „Javaslat a 

közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására c. napirendi pont megtárgyalásánál. 

 

A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 46/2021. (X.06.) határozata 

közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a közterületek használatáról és a 

közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.   

 

Dr. Staudt Csaba: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a Bizottság nem 

kíván állást foglalni a „Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának 

rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására c. napirendi pont megtárgyalásánál. 

 

A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 47/2021. (X.06.) határozata 

közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a közterületek használatáról és a 

közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására” c. 

napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.   
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4. napirendi pont 

Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotását.  

 

A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 48/2021. (X.06.) határozata 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotását.  

 

5. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (4) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Ritter Ottó képviselő úr javaslatára készült az előterjesztés.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

A Bizottság 3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 49/2021. (X.06.) határozata 

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint  

„A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását.”  
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6. napirendi pont 

Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére (9) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Nem kíván kiegészítést tenni.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. határozati 

javaslat elfogadását.  

 

A Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 50/2021. (X.06.) határozata 

testvérvárosi kapcsolat létesítéséről 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  

I. Sędziszów Małopolski lengyel várossal testvérvárosi kapcsolatot létesítsen.  

II. hatalmazza fel a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására, valamint a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

7. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Nem kíván kiegészítést tenni.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 

7., 8. és 9. határozati javaslatok elfogadását. A határozatokat egyben teszi fel szavazásra, de 

természetesen külön határozatok fognak születni.  

 

Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 51/2021. (X.06.) határozata 

Budapest Főváros Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 

előzetes beleegyezéssel kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozata 

módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros 

Önkormányzata által bevezetendő idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó előzetes beleegyezéssel 

kapcsolatos döntéséről szóló 372/2021. (IX. 14.) határozat végrehajtási határidejének második 

francia bekezdésében szereplő „2021. októberi” szövegrészt „2021. novemberi” szövegrészre 

módosítsa.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 52/2021. (X.06.) határozata 

a 4.számú felnőtt fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről 

szóló 373/2021. (IX.14.) határozata módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 4. számú felnőtt 

fogorvosi praxis pénzbeli támogatásának tárgyában hozott döntésről szóló 373/2021. (IX. 14.) 

határozat végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 53/2021. (X.06.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

Budapest XXIII. kerület 196400/1, 196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az 

Elvira utcában található ingatlanokból a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló 

(196400/5) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 180/2021.(IV.13.) határozata 

módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest XXIII. kerület 196400/1, 

196403/1 és 196404/1 helyrajzi számú, természetben az Elvira utcában található ingatlanokból 

a T-101284 számú vázrajz szerint kialakuló (196400/5) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 180/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejét 2022. február 28. 

napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 54/2021. (X.06.) határozata 

a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 

Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás 

megkötéséről szóló 298/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest XXIII. kerület 

belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötéséről szóló 298/2021. (VII. 06.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 55/2021. (X.06.) határozata 

a 186342 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt 

található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület” megnevezésű, 530 m2 alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának 

értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 306/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 186342 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Vetés utca 8. szám alatt található az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 530 m2 

alapterületű ingatlan 12/72 tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntésről szóló 

306/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára 

módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 56/2021. (X.06.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 

Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 

195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021. (VI.08.) határozata módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 195596/2, 185453/11, 

185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, 

természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási 

terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról 264/2021. (VI.08.) határozata I. 

pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest 

XXIII. ker.  

- 195519/5 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában található, 

„kert” megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca utcában található, 

„kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként 

(közút) szereplő ingatlanrészek kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 

195519/8, 195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítsa.” 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 57/2021. (X.06.) határozata 

a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.) és a 

20/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.) és a 20/2021. (I. 19.) határozatokkal módosított 

303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2021. december 31. napjára módosítsa. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 58/2021. (X.06.) határozata 

Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos 

döntéséről szóló 98/2021. (III. 16.) határozat módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének Soroksár közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről szóló 98/2021. (III. 16.) 

határozat végrehajtási határidejét 2021. november 9. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 59/2021. (X.06.) határozata 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) 

határozata módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Soroksári Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyhasználata tárgyában hozott döntésről szóló 361/2021. (IX.14.) határozat IV. pontjának 

a végrehajtási határidejét 2021. november 09. napjára módosítsa. 

 

8. napirendi pont 

Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: A sürgősségi indítványban megfogalmazottak alapján tekintettal arra, hogy 

hasonló, még meg nem alakult Egyesületről van szó, ugyanazt a határozati formát javasolja, 

hogy a kérelmező részére adjon engedélyt a T. Bizottság a „Soroksár” név használatára az 

általa vezetendő, megalapítandó Egyesület nevében való használatra.  

 

Geiger Ferenc: Az előző bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan egy másik Egyesület is 

ugyanezt a bejegyzést kérelmezte, akkor olyan döntés született, hogy felhívták a figyelmüket 

hiánypótlásra és egyeztetésre az érintett két Egyesületnek. Az előterjesztésből most nem derül 

ki, hogy a másik Egyesület végül szeretné vagy nem szeretné használni a Soroksár nevet. 

Megkérdezi Jegyző urat, hogy van-e információja róla, mert nem szeretné, ha ebből bármiféle 

vita lenne a későbbiekben. Javasolja, hogy kérjék fel a másik Egyesületet egy 

nyilatkozattételre.  

 

Ritter Ottó: Függetlenül attól, hogy ismerik a másik Egyesületet, az előző bizottsági ülésen 

olyan döntés született, hogy nem volt szabályszerű a beadvány, ki kellett egészíteniük, melyet 

az egyik beadott, a másik nem. Azt, hogy értesültek-e róla, hogy be kell-e adni azt nem tudja. 

Kiegészítésképpen javasolja, hogy amennyiben elfogadásra kerül a kérelem, akkor a 

határozatban célszerű lenne egy időpontot (pl. fél éven belül) megjelölni a bejegyzésre. 

Köztudott, hogy Soroksáron a meglévő civil szervezeteknek a kétharmada nincs bejegyezve, 

akkor a névhasználat nem biztos, hogy jogszerű. Azért mondja a félévet, mert pl. annyi idő alatt 

egy pandémiás időszakban is be lehet jegyeztetni egy Egyesületet, hogy a névhasználat ne 

legyen lekötve nagyobb időszakra. Geiger úr felvetésére elmondja, nem tudja, hogy áll a két 

Egyesület egymással, arra sem lehet várni egy évet, hogy egyeztessenek.  

 

Dr. Staudt Csaba: Csatlakozik Ritter képviselő úrhoz, megkérdezi a Hivataltól, hogy a Hivatal 

megküldte-e a kérelmezőknek a határozatot? 
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dr. Szabó Tibor: Megerősíti, hogy megkapta a másik Egyesület is a határozatot és tudomásul 

bírt arról, hogy lépnie kellett volna. Tájékoztatásul elmondja, az elnevezésben a „Soroksár” név 

használata egy más egyesületi névben, ha csak picit is más, az egy opció lehet. Egy pici 

korrekcióval egy másik szerveződés is pl. az Egyesület fő tevékenységét, jellegét beleteszi, úgy 

máris kérhető.  

 

Geiger Ferenc: Az elmúlt 25 éves gyakorlati tapasztalata szerint volt már ebből probléma. 

Javasolja, hogy ne döntsön most erről a Bizottság, vegye fel a kapcsolatot a Hivatal a másik 

szervezettel.  

 

dr. Szabó Tibor: Geiger képviselő úr javaslatát kiegészíti annyival, hogy mindenképpen 

indokolt egy határidő megadása, ha a bizottsági döntés kézhezvételét követően a másik 

Egyesület nem lép, akkor ne szenvedjen csorbát a másik Egyesület.  

 

Ritter Ottó: Ha pl. kap egy hónap határidőt és nem egyeztet a két Egyesület egymással vagy 

nem jutnak dűlőre akkor hogyan tovább?  

 

dr. Szabó Tibor: Ha egy záros határidőn belül nincs egyezség, akkor is vannak olyan 

szempontok, amelyek a rendeletben szerepelnek, annak alapján fogja a Bizottság megvizsgálni. 

Amennyiben nem egyeznek meg, ragaszkodik mind a két fél ugyanehhez a névhez, akkor a 

bizottság tételesen megvizsgálja, hogy az adott rendeletnek melyik felel meg.   

 

Geiger Ferenc: Elfogadja Ritter képviselő javaslatát, mely szerint ne hozzon most döntést a 

Bizottság, szólítsák fel egyeztetésre a két Egyesületet határidő megjelölésével. Mivel volt már 

ilyen jellegű probléma, szeretné ezt elkerülni, ezért javasolja a határidő megjelölését.  

 

dr. Szabó Tibor: A határidőt kéri, hogy a következő bizottsági ülés előtt az anyagleadást 

követő idő legyen, 2021. október 25. (hétfő).   

 

Dr. Staudt Csaba: Összefoglalja Geiger képviselő úr javaslatát, mely szerint nem foglal most 

állást a Bizottság, felhívják az Egyesület figyelmét hiánypótlásra, egyeztetésre. A hiánypótlásra 

fennálló határidő 2021. október 25. (hétfő) legyen.  

 

Tamási Benjamin: Ő is logikusnak látja, mivel már kapott egyszer a másik Egyesület 

hiánypótlásra felszólítást, amivel nem élt, ha kitolják a határidőt és azután sem fog élni vele, ha 

szeretnék ezt az Egyesületet, akkor be kell adniuk a hiánypótlást.  

 

dr. Szabó Tibor: Összefoglalja, a határozat úgy szóljon, hogy a Bizottság Imre Dezső 

kérelmére vonatkozó döntést elhalasztja és felhívja Imre Dezső, ill. a másik névhasználatát 

kérőt egyeztetésre, a másik névhasználatát kérőt a korábban jelzett hiányokat pótolja, 2021. 

október 25-ig.  

 

Dr. Staudt Csaba: Geiger úr előbb elhangzott javaslatát teszi fel szavazásra. További kérdés 

és hozzászólás hiányában elmondja, hogy a Bizottság nem kíván állást foglalni a „Javaslat 

„Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület)” c. napirendi pont 

megtárgyalásánál. A Bizottság hiánypótlásra szólítja fel a 23. kerületért Egyesületet (azonos 

tárgyú névhasználati kérelem benyújtóját) és felkéri, hogy egyeztessen egymással a két 

Szervezet 2021. október 25-ig.   

 

Megállapítja, hogy a Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta:  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 60/2021. (X.06.) határozata 

Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a 

I. „Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület)” c. napirendi 

ponttal kapcsolatban nem foglal állást. 

II. felkéri Imre Dezsőt és Weiland Annamáriát, mint a két szervezet képviselőjét, hogy a   

„Soroksár” név használatával kapcsolatos kérelem benyújtásával kapcsolatban egyeztessen 

egymással. 

III. hiánypótlásra szólítja fel a 23. kerületért Egyesületet (azonos tárgyú névhasználati kérelem 

benyújtóját).  

IV. felkéri a Bizottság elnökét a kérelmező értesítésére. 

Felelős: dr. Staudt Csaba a bizottság elnöke 

Határidő: 2021. október 25.  

 

9. napirendi pont 

                                                            Egyebek 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 09:44 

perckor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Dr. Staudt Csaba         Sebők Máté Zoltán    

                      elnök                           bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia 

                                                       titkár 


