
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. május 11-én (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 

      Ternai Lászlóné 

Tanácskozási joggal résztvevők:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Gavaldi László Hatósági és Adó Osztály ov.  

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-h. 

      dr. Balázs Pál László jogász 

      Tóth András főépítész 

      Dr. Vas Imre tanácsadó 

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 a Hivatal kérésének megfelelően kiosztásra került egy sürgősségi indítvány, mely 

„Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására” szól. Szavazásra teszi fel, mely szerint 

sürgősséggel 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 67/2022. (V. 11.) határozata 

2022. május 11-i ülés napirendi pont módosítás elfogadásának döntéséről 

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

„Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására” 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  68/2022. (V. 11.) határozata 

a 2022. május 11-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2022. május 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  
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1. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. 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 (4) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

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

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

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

20.) önkormányzati rendelete módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati 

rendelete módosítására (6) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

9. Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott általános 

választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos népszavazás helyi 

lebonyolításának tapasztalatairól (21) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző  

10. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésének teljesítéséről (24) 

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

11. Egyebek 

 

1. napirendi pont  

Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincsen kiegészítése.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 

„A” változat I. és II. pontjának elfogadását.  

  

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 69/2022. (V. 11.) határozata 

„Soroksár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

(City Market Soroksár Kft) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

I. engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Buy-Way Soroksár Kft. (a tervezett cégnév 

változást követően: City Market Soroksár Kft.) (Cg.01-09-716120) részére, az alábbiak 

szerint: 

a. az engedélyes megnevezése és címe: Buy-Way Soroksár Kft. (a tervezett cégnév 

változást követően: City Market Soroksár Kft.), 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 

Gateway Office Park, 3. torony, 4. emelet  

b. az engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: City Market Soroksár Kft.  

c. az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: Gereben Mátyás és Pásztor 

Tamás meghatalmazottak  

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa Gereben Mátyás és Pásztor Tamás 

meghatalmazottakat a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. június 16.  

 

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 az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) 

önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Annyi pontosítást tesz, hogy csütörtökön egy előzetes még nem végleges 

munkaanyag ment ki, pénteki napon ment ki a végleges anyag. Egy kis finomhangolás lett, 

többek között mivel az 5. számú alcím címe változott, nem az alcím maga. Jelzi, hogy érdemi 

változás nem történt. Az éjszakai nyitva tartás engedélyezése tartalmában nem változott, a 

lakókörnyezet mint fogalom használat került ki Soroksár jellegének, adottságainak figyelembe 

vétele mellett és a melléklet lett pontosítva. A kollegák jelezték, hogy a rendőrség és rendészet 

részéről a tapasztalatok pozitívok. A rendeletben foglaltak hatályosulása, ill. az 

alkalmazhatósága elérte célját az eltelt időszakban.  

 

Ritter Ottó: Maga a rendelet-tervezet változtatásával nincs semmi gond, mert valóban egy 

technikai változás történt. Elmondja, amit tegnap a Városfejlesztési Bizottságon is elmondott, 
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hogy lehet azt mondani a rendvédelmi szervek részéről, hogy ennek hatására nem volt 

randalírozás, ezzel azért nem tud egyetérteni, mert tél volt. Télen senki nem fog este 22:00 óra 

után ott ácsorogni az utcán. Majd most tavasszal és nyáron meglátják, hogy kint fognak-e állni 

és italozni. Akkor sem az lesz a probléma, hogy vásárol-e, hiszen délután 15 órától este 20-

21:00 óráig van a probléma.  

 

Dr. Staudt Csaba: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel az üzletek 

éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

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 70/2022. (V. 11.) határozata 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

4. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi SZMSZ módosítások kapcsán 

felmerült, hogy miért kerül sokszor ez a Képviselő-testület elé, de ez most a Kormányhivatal 

vizsgálódása és javaslata okán került ide. Jelzi, hogy nem Soroksár SZMSZ-ét vizsgálták, 

hanem minden önkormányzati SZMSZ-t, és kifejezetten a rendkívüli ülés elrendelésének a 

szabályait vették gorcső alá. Véleményük szerint a szabályozás megfelelt az Mötv-ben 

foglaltaknak, de elfogadták a Kormányhivatal pontosításra irányuló javaslatát.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítását.  

 

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 71/2022. (V. 11.) határozata 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

 

 

 



5 
 

5. 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 (4) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Jelzi, hogy képviselői felvetésre, indokolt javaslatra került a módosítás. A 

képviselők munkájukhoz szükséges eszközök megtérítéséhez a technika fejlődésével 

kapcsolatban az eddigi szűk költségelszámolás mellett egy kicsit tágabb lenne a lehetőség. 

Telekommunikációs, audiovizuális és elektronikai eszközök vásárlására is jogosultak lesznek a 

képviselők a korábban meghatározott összeghatárig.   

 

Dr. Staudt Csaba: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel 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 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 72/2022. (V. 11.) határozata 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (4) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati 

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

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

 

6. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincsen kiegészítése.  

 

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 rendelete módosítását.  

 

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

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

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 73/2022. (V. 11.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

rendelete módosítására 

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 rendelete módosítását.  

 

7. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) 

önkormányzati rendelete módosítására (6) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincsen kiegészítése.  

 

Ritter Ottó: Egy egyszerű jogharmonizációról beszélnek, amikor átvezetésre kerül a 

rendeletben az SZMSZ által már megfogalmazott mondat. Elmondja, hogy tartózkodni fog a 

döntésről, hiszen ez az a pont, amit annakidején sem nagyon szívesen fogadott volna el, hiszen 

egy ponttal szűkítette a Városfejlesztési Bizottság jogkörét. Mint az adott bizottság elnöke nem 

tudja jó szemmel nézni, hogy szűkül a bizottság jogköre.  

 

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

Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete módosítását.  

 

A Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 74/2022. (V. 11.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

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

Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete módosítását.  

 

8. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: A 39. oldalon kezdődően 11 db képviselő-testületi határozat vonatkozásában 

kell dönteni. Amennyiben kérdés van, válaszol. A korábbi bizottsági üléseken alkalmazott 

gyakorlatot javasolja, akár egyben is szavazhatnak, de természetesen külön határozatok fognak 

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

7., 8., 9., 10., 11. határozati javaslatok elfogadását. A határozatokat egyben teszi fel 

szavazásra, de természetesen külön határozatok fognak születni.  

 

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

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 75/2022. (V. 11.) határozata 

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

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.) és a 138/2022.(III.17.) határozatokkal módosított 524/2021. 

(XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 76/2022. (V. 11.) határozata 

a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd 

szabályozási vonalának meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Haraszti út – BILK-M0 

autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának 

meghatározása érdekében szükséges kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 507/2021. (XI. 09.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. 

napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 77/2022. (V. 11.) határozata 

az 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi 

építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 195325/9, 195325/11, 

195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésére vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 509/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 78/2022. (V. 11.) határozata 

a kerület parkolási helyzetének javításáról szóló 543/2021. (XII. 07.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

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

helyzetének javításáról szóló 543/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

október 31. napjára módosítsa.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 79/2022. (V. 11.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 

helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/18) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 133/2021. (IV. 13.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196572/2 helyrajzi számú, természetben 

az Orbán utcában található ingatlanból az M-101389 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(196572/18) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 133/2021. (IV. 13.) határozatának 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 80/2022. (V. 11.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 

helyrajzi számú, természetben az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 

számú változási vázrajz szerint kialakuló (196572/16) helyrajzi számú ingatlan 

megvásárlásáról szóló 134/2021. (IV. 13.) határozata módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 196752/4 helyrajzi számú, természetben 

az Orbán utcában található ingatlanból az M-101395 számú változási vázrajz szerint kialakuló 

(196572/16) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 134/2021. (IV. 13.) határozatának 

I.) II. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„II. megteszi a vételi ajánlatot, és annak elfogadása esetén aláírja az I. pontban foglaltaknak, 

valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az M-101395 számú változási vázrajzzal 

megegyező tartalmú kisajátítási vázrajzra vonatkozóan elkészített kisajátítást pótló adásvételi 

szerződést” 

II.) végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 81/2022. (V. 11.) határozata 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 

helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca - Szérűskert utcában található 

ingatlanból a K-101962 számú változási vázrajz szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi 

számú ingatlan megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) határozata hatályon kívül 

helyezéséről 

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

kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 195519/4 helyrajzi számú, természetben a 

Tompaház utca - Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101962 számú változási vázrajz 

szerint kialakuló 195519/51 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló 260/2021. (VI. 08.) 

határozatát helyezze hatályon kívül.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 82/2022. (V. 11.) határozata 

a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. 

szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. 

kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt 

pályázati eljárással kapcsolatos döntéséről szóló 443/2021. (X. 12.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról 
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 185003 helyrajzi 

számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, 

valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-

28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos 

döntéséről szóló 443/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. október 31. 

napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 83/2022. (V. 11.) határozata 

az önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő 

vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozata 

végrehajtási határidejének módosításáról 

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

intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási 

megállapodásokról szóló 571/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 84/2022. (V. 11.) határozata 

a 135 jelzésű autóbusz járattal kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 135 jelzésű autóbusz 

járattal kapcsolatos döntéséről szóló 561/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 

2022. december 31. napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 85/2022. (V. 11.) határozata 

a Dr. Jakab Erzsébet által működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozataláról szóló 139/2022. (III. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Dr. Jakab Erzsébet által 

működtetett felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 

139/2022. (III. 17.) határozatát helyezze hatályon kívül.  

 

 

9. napirendi pont 

Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott 

általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos 

népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól (21) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Mivel tájékoztató az anyag, így kérdés, hozzászólás nem lehetséges, de az 

„Egyebek” napirendi pontban amennyiben bármilyen választással, népszavazás 

lebonyolításával kapcsolatban kérdés lenne, tisztelettel válaszol rá. Itt is megköszöni, hogy 

április hónapban nem volt képviselő-testületi ülés ezzel nagyban segítették munkájukat. 

Zökkenőmentesen lebonyolításra került Soroksár vonatkozásában is a választás és népszavazás 

és megköszöni a szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak munkáját is.  
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Dr. Staudt Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megköszöni az országgyűlési képviselők 2022. 

április 03. napján megtartott általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott 

országos népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól készült tájékoztatót, melyet 

tudomásul vett.   

 

10. napirendi pont 

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésének teljesítéséről 

(24) 

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 

 

Dr. Staudt Csaba: Egy napirendi pontként, de formálisan három nemzetiségi önkormányzatra 

vonatkozó előterjesztés szerepel. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli 

kiegészítés. 

 

dr. Szabó Tibor: A tavalyi év vonatkozásában három nemzetiségi önkormányzat közül a 

Bolgár és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál közmeghallgatás tartásával kapcsolatban 

állami finanszírozásnál voltak kérdőjelek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szabályosan 

megtartotta a közmeghallgatást, de adminisztratív okokból a Kormányhivatal ezt nem jelezte a 

finanszírozó felé, mely korrigálásra került, ezáltal hiánytalanul megkapták az állami 

támogatást. A Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában közmeghallgatás 

elmaradása okán sajnos elmaradt. A Hivatal vonatkozásában külön intézkedési terv készült 

arra, hogy minden egyes nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatása külön figyelmet fog 

érdemelni és rögzítésére egy külön módozatot találtak ki.  

 

dr. Staudt Csaba: Jegyző úrral történt előzetes egyeztetésnek megfelelően külön teszi fel 

szavazásra az egyes beszámolókat, ill. azok elfogadását. Első a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat, második a Német Nemzetiségi Önkormányzat, majd a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat beszámolójának elfogadása.  

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Soroksári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határozati javaslat I. 

pontjának elfogadását.   

 

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

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 86/2022. (V.11.) határozata 

a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről 

készült beszámoló elfogadásáról 

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

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határozati javaslat I. 

pontjának elfogadását.   

 

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

hozta:   
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 87/2022. (V.11.) határozata 

a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről 

készült beszámoló elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Soroksári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határozati javaslat I. 

pontjának elfogadását.   

 

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

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 88/2022. (V.11.) határozata 

a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről 

készült beszámoló elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készült beszámoló elfogadását.  

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

Kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 9:23 

perckor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Dr. Staudt Csaba         Sebők Máté Zoltán    

                      elnök                           bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia 

                                                       titkár 


