
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 

2022. július 13-án (szerda)  

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

megtartott nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  

Képviselők:     Dr. Staudt Csaba 

      Ritter Ottó 

      Sebők Máté Zoltán 

Nem képviselő bizottsági tagok:  Thomann Gábor 

      Tamási Benjámin 

Később érkezett:     Geiger Ferenc      

Távolmaradását nem jelezte:   Ternai Lászlóné 

Tanácskozási joggal résztvevők:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

      Feurer Melinda osztályvezető-h.  

      Köblös Anita osztályvezető-h. 

      Dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-h. 

      Dr. Vas Imre tanácsadó 

Az ülés kezdete: 09.00 óra  

Az ülést vezeti: Dr. Staudt Csaba elnök 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság 5 fővel határozatképes 

 

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

képest egy módosító javaslattal él Jegyző úr javaslatára, mely szerint a 6. napirendi pontot 

vegyék le. Oka, hogy nem került megküldésre az előterjesztés. 

 

A Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 99/2022. (VII. 13.) határozata 

a 2022. július 13-i bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának 

elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban 6. napirendi pontként szereplő 

„Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és 

Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ 

módosításhoz kapcsolódóan)” c. napirendi pontot leveszi napirendjéről.  

 

A Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 100/2022. (VII. 13.) határozata 

a 2022. július 13-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2022. július 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet 

elfogadására (4) 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 

valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő 

díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására (5) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

8. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására 

(Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: ZÁRT ülésen tárgyalandó) (16) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

10. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdésének a) pontja alapján ZÁRT ülésen tárgyalandó) (17) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

11. Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) 

bekezdésének a) pontja alapján ZÁRT ülésen tárgyalandó) (18) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

12. Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (19) 

(Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)  

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

13. Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (20) 

(Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

14. Egyebek 

 

1. 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?  
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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.   

 

2. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő - 

testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincsen kiegészítése.  

 

Ritter Ottó: Ez a módosítás arról szól, hogy többek között „Soroksár kiváló mestere” címet 

korlátlanul adják ki, mert ebben az évben megint több a jelentkező, mint amennyi az eredeti 

rendeletben meghatározott 5 fő. Tavaly, amikor ezt a rendeletet megalkották akkor is elmondta, 

hogy van-e egyáltalán értelme ilyen címet adni, ha „boldog-boldogtalan” megkaphatja, hiszen a 

címnek az értékét veszíti, ő ezt nem fogja támogatni.  

 

dr. Szabó Tibor: Házon belül nagy viták voltak ebből, de ő is ugyanezt mondta el. Rendelet 

vonatkozásában a jegyző az előterjesztő, ennek eleget tett az egyeztetés alapján kialakult 

véleményről, de személyes véleménye az, hogy bármely díj vagy kitüntetés értékét csorbítja, ha 

nincs jelentős korlátja.  

 

9:06-kor Geiger Ferenc megérkezett a bizottság ülésére.  

 

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítását.      

 

A Bizottság 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 101/2022. (VII. 13.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítását.      

 

3. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Ritter Ottó: Véleménye szerint ez a megállapítás, hogy a Képviselő-testület saját magának 

határozza meg jövedelmét nem biztos, hogy célszerű. Azt gondolja, hozzá kell valóban nyúlni, 

de sokkal észszerűbb lenne, ha nem a 2008-ban megállapított köztisztviselői illetményalaphoz 

lenne kötve, hanem a mindenkori adott Hivatalnál alkalmazott béralaphoz és annak x-szerese 

lenne, hiszen a hivatali dolgozókhoz kötött alapot minden évben a Képviselő-testület rendezi.  

 

Geiger Ferenc: Egyetért Ritter Ottó képviselő úrral. A képviselők tiszteletdíja nem változott 

három éve. A tisztségviselők pénzeit megemelték, a hivatali dolgozók pénzét is megemelték és 

most a gazdaságban is sorban emelnek, akkor nem hiszi, hogy ez miatt álszentnek kellene 

lenni. Valóban úgy lenne a jó, hogy ne saját maguknak szavazzák meg, hanem lenne egy 

jogszabály, ami leírja, hogy pl. a mindenkori polgármesteri fizetéshez, vagy a köztisztviselői 

illetményalaphoz kössék.  

 

dr. Szabó Tibor: Egyetért mindkét hozzászólóval és kéri, jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy a 

Jogi és Személyügyi Osztály az év második felében dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, 

ill. vezetői értekezleten majd beszéljenek róla, hogy milyen olyan alap van akár a Polgármesteri 

Hivatalban alkalmazott illetményalap, akár a garantált bérminimum vagy minimálbér, 

amelynek a változása önmaga indukálná a képviselői tiszteletdíjak változását. Pl. a 

polgármesteri illetmény törvényben garantált összeg jó alap lehetne. Meg kell vizsgálni és 

álláspontja szerint a költségvetési évhez igazítottan a következő évre már egy olyan alapot kell 

keresni, amely nem indukálja azt, hogy külön kelljen tiszteletdíj rendeletet módosítani.  

 

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

A Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 102/2022. (VII. 13.) határozata 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

4. napirendi pont 

Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet 

elfogadására (4) 
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Ritter Ottó: Az intézményi térítési díjjal kapcsolatban kér tájékoztatást. Kétféle szerepel az 

egyik a nappali ellátási intézményi térítési díj, a másik az átmeneti szállást nyújtó intézmény 

intézményi térítési díj?  

 

Köblös Anita: A gyermekétkeztetésnél a nyersanyagnorma az intézményi térítési díj, amit 

megad a Junior szolgáltató.  

A szociális ellátásban a költségvetési törvényben van meghatározva egy összeg azt kell 

figyelembe venni mindig az előző évet, plusz a dolgozói létszámot, a bérüket és a dologi 

kiadást.  

 

Ritter Ottó: Megkérdezi, hogy ezt ki fizeti? 

 

Köblös Anita: Az intézményi térítési díj csak egy megállapítás. A személyi térítési díjat 

fizetik, akik a szolgáltatást igénybe veszik.  

 

Dr. Staudt Csaba: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezését egyidejűleg új önkormányzati rendelet megalkotását.  

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 103/2022. (VII. 13.) határozata 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet megalkotását 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését egyidejűleg 

új rendelet megalkotását.  

 

5. napirendi pont 

Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, 

valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő 

díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására (5) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a 10/2018. (III.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, valamint egyes anyakönyvi események 
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engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotását.   

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 104/2022. (VII. 13.) határozata 

a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó 

többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak 

mértékéről szóló új rendelet megalkotásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2018. (III.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, valamint egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az 

anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotását.  

 

6. 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: Nincs kiegészítése.   

 

Ritter Ottó: Az előterjesztésben 13 db egyéb határozat szerepel, a 2. határozat a felüljáró 

festéséről szól. Ez évek óta húzódik, nem jelentkeztek cégek festésre. Azt gondolja le kellene 

venni azt a napirendről és nem tovább tologatni mert eredménye úgy sem lesz. A másik a 8. 

határozati javaslat, ami leveszi napirendről a SORTEX megvásárlását, hiszen annak idején nem 

támogatták ezt a megoldást. Most viszont napirenden kívülre kerül, de ez várható volt, hogy 

senki nem fog adni milliárdokat arra, hogy egy ilyen területet megszerezzen az Önkormányzat. 

Javasolja, hogy a 13 db képviselő-testületi határozat vonatkozásában egyben szavazzanak, de 

természetesen külön határozatok szülessenek.  

 

dr. Staudt Csaba: További kérdés és hozzászólás hiányában Ritter Ottó képviselő javaslatának 

megfelelően szavazásra teszi fel az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. határozati 

javaslatok elfogadását. A határozatokat egyben teszi fel szavazásra, de természetesen külön 

határozatok fognak születni.  

 

A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 105/2022. (VII. 13.) határozata 

az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 17.) és a 

194/2022. (V. 12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

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

perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022.(III.17.) és a 194/2022.(V.12.) határozatokkal 

módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. szeptember 30. napjára 

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

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 106/2022. (VII. 13.) határozata 

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

20/2021. (I. 19.), 451/2021. (X. 12.) és 52/2022.(I. 20.) határozatokkal módosított 303/2019. 

(VII. 02.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a GOH csomópont felüljáró festésével 

kapcsolatos döntéseiről szóló 47/2020. (I. 21.), Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva meghozott - 20/2021. (I. 19.), továbbá a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 451/2021.(X. 12.) és 52/2022. (I. 20.) 

határozataival módosított 303/2019. (VII. 02.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 107/2022. (VII. 13.) határozata 

a járóbeteg szakellátás óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás 

befogadása iránti kérelem benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozata 

módosításáról 

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

óraszám átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtásáról szóló 100/2022. (II. 17.) határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítsa:  

„II. elfogadja az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 28 óra/ hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 

az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 108/2022. (VII. 13.) határozata 

a 184097 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, a 275/2017. (VI. 06.), 10/2019. (I. 22.), 42/2020. 

(I. 21.), 144/2020. (III. 10.) határozataival valamint Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 

80/2015. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184097 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos, a 275/2017. (VI.06.), 10/2019. (I.22.), 42/2020. (I. 21.) valamint 144/2020. (III. 

10.) határozataival, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva meghozott - 24/2021. (I. 19.) határozatával módosított 80/2015. (II. 17.) határozata 

végrehajtási határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 109/2022. (VII. 13.) határozata 

a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám 

alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos 

(hosszútávú fejlesztési terv) döntéséről szóló, a 55/2020. (I. 21.) határozattal, valamint 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 28/2021. (I. 

19.) határozatával módosított 308/2019. (VII. 02.) határozata módosításáról 

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

185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található 

épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításával kapcsolatos (hosszútávú fejlesztési terv) 

döntéséről szóló, az 55/2020. (I.21.) határozatával, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Polgármesterének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva meghozott - 28/2021. (I. 19.) határozatával módosított 308/2019. 

(VII. 02.) határozatának végrehajtási határidejét az ingatlanon fennálló közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás jogerős befejezését követő 30. napra módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 110/2022. (VII. 13.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 

helyrajzi számú ingatlanban fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének 

értékesítéséről szóló, a 575/2021. (XII. 07.) határozattal módosított 195/2021. (V.11.) 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184330 helyrajzi számú ingatlanban 

fennálló 6/40 önkormányzati tulajdoni hányad egy részének értékesítéséről szóló, Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 575/2021. (XII. 07.) 

határozatával módosított 195/2021. (V.11.) határozata végrehajtási határidejét 2023. február 28. 

napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 111/2022. (VII. 13.) határozata 

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

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

megkötéséről szóló, a 448/2021. (X. 12.) és 48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 

298/2021. (VII. 06.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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, a 448/2021. (X. 12.) és 

48/2022. (I. 20.) határozatokkal módosított 298/2021. (VII. 06.) határozatát helyezze hatályon 

kívül.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 112/2022. (VII. 13.) határozata 

a 187293 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található 

ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal 

módosított 523/2021. (XI. 09.) határozata hatályon kívül helyezéséről 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 187293 helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos döntésről szóló, a 96/2022. (II. 17.) határozattal módosított 523/2021. (XI. 09.) 

határozatát helyezze hatályon kívül. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 113/2022. (VII. 13.) határozata 

ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres 

eljárás megindításáról szóló 65/2022. (I. 20.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében polgári peres eljárás megindításáról szóló 

65/2022. (I. 20.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. napjára módosítsa. 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 114/2022. (VII. 13.) határozata 

a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

szóló 93/2022.(II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1239 Budapest, Vecsés 

út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2022.(II.17.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2022. november 30. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 115/2022. (VII. 13.) határozata 

a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról szóló 236/2022. 

(VI.16.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

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

Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról szóló 236/2022. (VI.16.) határozatát helyezze 

hatályon kívül. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 116/2022. (VII. 13.) határozata 

a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról 

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

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá a Táncsics Mihály Művelődési Ház alapító 

okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának 

Módosító okiratát írja alá. 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a Módosító okiratot és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a 

Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 117/2022. (VII. 13.) határozata 

a 241/2022. (VI. 16.) határozat módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 241/2022. (VI. 16.) 

határozatában a „2022. július 14-ei” szövegrészt a „2022. október 13-ai” szövegre módosítsa.  

 

7. napirendi pont 

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)  

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 
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dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megköszöni a jogszabályváltozásokról készült 

tájékoztatót, melyet tudomásul vett.   

 

8. napirendi pont 

Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Ritter Ottó: Az anyagot rövidnek találja, de indokot sem lát arra, hogy a kérelmező ne kapja 

meg az engedélyt. Az előterjesztésben egy cseh cégről van szó, aki Soroksáron a 

bevásárlóközpontba szeretne letelepedni és a megkülönböztetés miatt kéri a névhasználatot, 

hiszen Budapesten ez a cég 2 db üzletet szeretne nyitni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 

indoka arra, hogy miért ne adják meg az engedélyt, hiszen az előterjesztésben, ha elsőként „A” 

változatban az szerepel, hogy ne adják meg, akkor ez egy sugallat szokott lenni.  

 

Dr. Staudt Csaba: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat „B” változatának elfogadását. 

  

A Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 118/2022. (VII. 13.) határozata 

„Soroksár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos döntéséről (AZ ALVÁSÉRT 

SOROKSÁR) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát az „AZ ALVÁSÉRT Kft.” (Cg. 01-09-401630) 

részére, az alábbiak szerint: 

a) az engedélyes megnevezése és címe: AZ ALVÁSÉRT Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 

48. mfsz 3.  

b) az engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: AZ ALVÁSÉRT SOROKSÁR  

c) az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: Vörös Peter ügyvezető  

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa Vörös Peter ügyvezetőt a bizottság 

döntéséről. 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Dr. Staudt Csaba: Felkéri a jelenlévőket, hogy – a zárt ülésen részt venni jogosultak kivételével 

– hagyják el a helyiséget. A hallgatóság és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselői, akik a 

zárt ülésen való részvételre nem jogosultak, elhagyják a termet.  

 

Z Á R T   Ü L É S 
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14. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

Kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 9:34 

perckor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Dr. Staudt Csaba         Sebők Máté Zoltán    

                      elnök                           bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia 

                                                       titkár 

 

 

 


