
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. június 15-én (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 

      Ternai Lászlóné 

Távolmaradását jelezte:    Geiger Ferenc 

Tanácskozási joggal résztvevők:  dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-h. 

      dr. Balázs Pál László jogász 

      Babócsi Beáta Szociális és Köznevelési O. ov. 

      Dr. Vas Imre tanácsadó 

Az ülés kezdete: 09.00 óra  

Az ülést vezeti: Dr. Staudt Csaba elnök 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság 6 fővel határozatképes 

 

Dr. Staudt Csaba: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatásul elmondja, hogy Geiger Ferenc 

jelezte távolmaradását. A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban megkérdezi 

van-e valakinek egyéb javaslata? Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi pontok 

elfogadását.  

 

A Bizottság 6 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 89/2022. (VI. 15.) határozata 

a 2022. június 15-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2022. június 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

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

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) 

önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

4. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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6. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. 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?  

 

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 a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati 

rendelet módosítására (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: A csütörtökön kiküldött anyaghoz képest észrevételezték a kollégái, hogy 

nem végleges anyag ment ki a rendelettel kapcsolatban, ezért pénteken lett kiküldve a 

pontosítás, mely egyetlen szakaszt érint a rendelet-tervezet 2. § vonatkozásában.  

 

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

együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítását.    

 

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 90/2022. (VI. 15.) határozata 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) 

önkormányzati rendelet módosítását.    

 

3. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   



3 
 

 

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítását.    

 

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 91/2022. (VI. 15.) határozata 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítását.    

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (5) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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 határozati javaslat  

I., II. és III. pontjának elfogadását. 

  

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 92/2022. (VI. 15.) határozata 

a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról 

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

 

I. a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá Budapest Főváros 

XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében a Magyar 

Államkincstárhoz küldje meg. 
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5. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

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

 

dr. Szabó Tibor: Nincs kiegészítése.   

 

Ritter Ottó: A Városfejlesztési Bizottsági ülésen is ennél a napirendi pontnál feltette az 

érintettnek a kérdést. Az öt határozatból egy volt olyan, ami számára kérdéses volt. Az RSD és 

Városfejlesztésért Közalapítvány kérte, hogy a jövő évi elszámolást 2 hónappal hosszabbítsa 

meg a Képviselő-testület. Egresi Úr válaszul azt mondta, hogy hátha nem fognak tudni 

elszámolni április végéig, ami számára érthetetlen, hiszen úgy értelmezi, hogy amikor lezárják 

december 31-ét elvileg áprilisig lehet számlákat benyújtani. Javasolja, hogy az 5 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. és 5. 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 93/2022. (VI. 15.) határozata 

Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) 

határozat módosításáról 

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

történő helyi támogatás megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat I. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lépjen: 

„I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a 

földhivatali nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, szám, természetben a  alatti ingatlan 

felújításához Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

1.000.000,- Ft helyi támogatást állapít meg.” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 94/2022. (VI. 15.) határozata 

a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról 

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

186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 568/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

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

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 95/2022. (VI. 15.) határozata 

a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 

12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 96/2022. (VI. 15.) határozata 

Budapest XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó 

kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi 

építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 189/2022. 

(V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 97/2022. (VI. 15.) határozata 

a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat címének, valamint a 

határozat alapján megkötött megállapodás módosításáról 

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

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 

Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat módosításáról szóló határozat 

címében a „módosításáról” szövegrész helyébe a „megkötéséről” szöveg lépjen, 

II. az I. pont szerinti határozat alapján megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás 4. pontjában szereplő elszámolási határidőt 2023. június 30. napjára módosítsa, 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának 

elnökével, továbbá a megállapodás II. pontban foglaltak szerinti módosítására.  

 

6. 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.   

 

Dr. Staudt Csaba: Nem közvetlenül a jelenlegi ügyet érinti kérdése, mivel a kérelem tartalmi 

hiányosságaira való tekintettel indokolt az elutasítás. A „sori” név használatára vonatkozóan 

kér tájékoztatást Jegyző Úrtól, hogy kifejezetten a „sori” név tekintetében van-e döntési 

jogosultsága a Bizottságnak. A rendelet úgy határozza meg, hogy a „Soroksár” elnevezés 

Budapest Főváros XXIII. kerületének történelmi múltjára utaló kifejezés beleértbe az elnevezés 

toldalékos és nem magyar nyelvű változatait is. Kérdése, hogy ebbe bele tartozhat-e a „sori” 

kifejezés is. Ebben az esetben mindig mérlegelnie kellene a Bizottságnak, hogy az adott 
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kifejezés Soroksár történelmi múltjára utaló kifejezés-e. Nem tudja, hogy korábban volt-e erre 

példa, de hogy a későbbiekben ne legyen ebből félreértés, erre való tekintettel indokolt 

tisztázni.  

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztésben is leírták, hogy „Aggályra adhat okot, hogy a kérelmező 

a „Soroksár” elnevezést ún. becézett változatban is használni kívánja, „Sori” formában. A 

becézett alak használatára a Rendelet lehetőséget nem biztosít. Álláspontja szerint minden 

kérelmet egyedileg kell megvizsgálni. Az előterjesztésben leírtak alapján az 1. § b) pontjában 

foglalt definíció szerint a „Soroksár” elnevezés nem más, mint Budapest Főváros XXIII. 

kerületének történelmi múltjára utaló kifejezés, beleértve az elnevezés toldalékos, és nem 

magyar nyelvű változatait is.  

 

Dr. Staudt Csaba: Az előterjesztésben leírtak szerint „Mindezeken túlmenően a kérelmező 

által előadott, kerülethez köthető tevékenység a kérelemben foglaltak szerint: „több száz 

kerületi fiatal számára biztosít sportolási lehetőséget” megvalósítása a névhasználat nélkül is 

elérhető. A rendelet ilyen feltételt nem határoz meg, hogy akkor adható a névhasználat, ha 

ennek megvalósítása a névhasználattal lenne csak elérhető. Kérdése, hogy a későbbiekben 

legyenek erre tekintettel vagy vizsgálják?  

 

dr. Szabó Tibor: A későbbiekre vonatkozóan kellene ezt tisztázni. Javasolja, hogy a Jogi és 

Személyügyi Osztály dr. Balázs Pál László kollégát is felkérve Elnök úr által felvetett 

problémakörökre, kérdéseire vonatkozó iránymutató jellegű összefoglaló anyagot készítsen, 

mely kimunkálás után segédlet lehet a Bizottság későbbi döntéseinél. Kéri, hogy Elnök úr akár 

e-mailen vagy személyesen kérdéseit juttassa el az osztálynak, a kollegák pedig átdolgozzák és 

a T. Bizottság akár elvi döntést is hozhatna erről a jövőre nézve.  

 

Dr. Staudt Csaba: Kéri a Hivatalt állásfoglalás kimunkálására a „sori” névvel összefüggésben 

felvetett kérdésköre, ill. hogy milyen fokban feltétele az a névhasználat megadásának, hogy a 

névhasználat nélkül ne lehessen az adott tevékenységet ellátni. Ha ezt megkapja írásban, akkor 

adott esetben egy elvi döntést is tud a későbbiekben hozni erre vonatkozóan a Bizottság.  

 

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

I. és II. pontjának elfogadását. 

  

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

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 98/2022. (VI. 15.) határozata 

„Soroksár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

(Soroksári Kézilabda UP, Sori UP) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

I. nem engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. (1037 

Budapest, Jablonka út 134/A.) részére. 

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa Török Mihály ügyvezetőt a bizottság 

döntéséről. 

 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. június 30. 



7 
 

 

 

7. napirendi pont 

Egyebek 

 

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

Kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a részvételt, az ülést 9:18 

perckor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Dr. Staudt Csaba         Sebők Máté Zoltán    

                      elnök                           bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia 

                                                       titkár 


