
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. augusztus 31-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:  Fuchs Gyula alpolgármester  

Sinkovics Krisztián alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

      Babócsi Beáta osztályvezető  

      Köblös Anita osztályvezető-h. 

      Dr. Balázs Pál László jogász 

      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 tegnapi napon kiküldésre került egy sürgősségi 

indítvány, mely „Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására” szól. Megkérdezi, 

hogy van-e valakinek a sürgősségi napirendi ponttal kapcsolatban egyéb javaslata? 

 

Ritter Ottó: Nem tudja a sürgősséget támogatni. Nem érti az anyagból a miértet, miért sürgős 

valami annyira, hogy 24 órán belül kellene dönteni. A magyarázat az, hogy x szervezet, x 

megnevezésű kiadványt szeretne kiadni szeptember első felében. Ő elég sok kiadványt 

szerkeszt, de nem 24 órával előbb dönti el, hogy milyen néven kerüljön kiadásra. Ha most nincs 

előre hozva a Képviselő-testületi ülés, hanem szeptember 14-én lett volna, akkor a kiadvány 

első száma már akkor sem került volna be. Nem érti a sürgősség okát.  

 

Dr. Szabó Tibor: Általános szabály, hogy a benyújtott kérelmek vonatkozásában akár 

Képviselő-testületi, akár saját hatáskörös Jogi és Ügyrendi Bizottsági kérelemről van szó 30 

napon belül vagy a legközelebbi ülésen elbírálandó. A 30 nap most sajnos nem tartható, ha az 

októberi ülést tekintik, ezért gondolták, hogy a kérelmező által megfogalmazott kérelemnek 

megfelelően elkészítették a kollégák az előterjesztést. Az elsőleges oka az időmúlás, mivel a 

szeptemberi Képviselő-testületi ülés időpontja módosításra került Polgármester úr kérésének 

megfelelően, ezért javasolták, hogy ne legyen másfél hónapos csúszás a kérelem elbírálásra.  

 

Dr. Staudt Csaba: Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel, mely szerint 

sürgősséggel 1. napirendi pontként kéri felvenni.   
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A Bizottság 5 igen, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 127/2022. (VIII. 31.) határozata 

2022. augusztus 31-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 128/2022. (VIII. 31.) határozata 

a 2022. augusztus 31-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2022. augusztus 31-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

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 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 (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

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

testületének a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 

29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására (3) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

5. Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével (7) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (SZMSZ szerinti állandó 

napirend) (15) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Egyebek 

 

1. 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.   

 

Tamási Benjámin: Bejelenti érintettségét.  
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Ritter Ottó: Biztos benne, hogy az előterjesztés meg lesz szavazva, de ettől függetlenül néhány 

gondolatot szól ehhez a napirendhez. Meglepődött, hogy délután kapott egy emailt a sürgősségi 

indítványról. Mivel a Vízió Egyesületről nem hallott, ezért egy kicsit utána nézett. Talált egy 

facebook oldalt, ahol megdöbbenve látta, hogy az Egyesület kb. 4 éve működik és az oldalán 

kb. 6 fénykép található. A fényképek alapján olyan érzése volt, mintha az egyik párt vagy 

ifjúsági szervezet gyűlésén vettek volna részt. Felmerült benne a kérdés, hogy ez most egy 

párthoz köthető egyesület lenne, ami nincs tiltva, mindenkinek szíve jog bármiféle egyesületet 

létrehozni. A kérdése az, hogy egy „Soroksár Hangja” kiadvány valóban Soroksár hangját fogja 

közvetíteni vagy pedig egy szűkebb társadalmi rétegnek kérdéseit, válaszait, vágyait. Nem 

hiszi, hogy ez teljes mértékben egy hiteles tájékoztatás lesz. Az elmúlt három évben az egyik 

nemzetiség független szervezete adott ki 3 vagy 4 lapot, ami mondhatni, hogy „szennylap” volt 

oly vonatkozásban, hogy valakik ellen szólt. Rossz érzése van, hogy ez a kiadvány is inkább 

egy kissé párt vagy kormányzati propaganda eszköze lesz, ezért nem biztos abban, hogy a 

megnevezés „Soroksár Hangja” az valóban lefedi, hogy egész Soroksár véleményét fogja 

tükrözni. A maga részéről teljes mértékben politikai fennhang érzése miatt nem támogatja a név 

megadását.  

 

Sebők Máté: Bejelenti érintettségét. Elmondja, hogy nem szennylap készül, nem egy párt, 

szervezetnek, egyesületnek a propaganda lapja. Nem titok, hogy jobb oldalú érzelmű fiatalok 

tagjai az egyesületnek, Tamási Benjamin bizottsági tagtársa is tagja az egyesületnek, ezért 

jelentették be mindketten érintettségüket. Reméli, ha megjelenik az újság Ritter úr is el fogja 

olvasni, ha nem is ért egyet adott esetben majd a tartalommal, de minőségileg megnyugszik 

majd, hogy nem egy szennylap készült. Amire gondolt korábbi szennylappal kapcsolatban, 

kéri, hogy így előzetesen ne minősítse ezt az újságot.  

 

Ritter Ottó: El fogja olvasni, mert ami Soroksáron megjelenik és ha bekerül a postaládájába, 

azt nem dobja ki automatikusan, hanem elolvassa. Még azt is feltételezi, hogy az első számban 

egy rövidke cikkben benne lesz, hogy Ritter Ottó mit mondott a bizottsági ülésen, amikor ezt a 

nevet akarták adni. Ezt csak azért mondja nem bántva és neveket nem említve, mert az elmúlt 

három évben a fényképen lévő emberkék egyszer-kétszer belecsíptek itt-ott különböző 

dolgokkal a facebookon. A lényege az, ha egy bizonyos körhöz, oldalhoz kötődik, akkor az 

nem Soroksár hangja lesz, mert azért van egy másik oldal is.  

 

Sebők Máté: Egy facebook minőséget egy nyomtatott sajtóhoz, amihez az emberek odaadják a 

nevüket azért ne hasonlítsák össze. Nem ért egyet azzal, ha a facebookon olyan alpári stílusban 

jelennek meg kommentek bárkiről. Egy nyomtatott sajtóban nem bárkinek is a lejáratása lesz a 

cél, hanem egész egyszerűen egy véleménykinyilvánítási forma.  

 

Dr. Staudt Csaba: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint érintettsége miatt kizárják a 

szavazásból Tamási Benjámin bizottsági tagot. 

 

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

hozta:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 129/2022. (VIII. 31.) határozata 

Tamási Benjámin szavazásból való kizárásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Soroksár név használati kérelem 

elbírálására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége 

miatt - Tamási Benjámin bizottsági tagot.  
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Dr. Staudt Csaba: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint érintettsége miatt kizárják a 

szavazásból Sebők Máté bizottsági tagot. 

 

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

hozta:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 130/2022. (VIII. 31.) határozata 

Sebők Máté szavazásból való kizárásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat Soroksár név használati kérelem 

elbírálására” c. napirendi pont tárgyalása során nem zárja ki a szavazásból - érintettsége 

miatt – Sebők Máté bizottsági tagot. 

 

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

javaslat „A” változatának elfogadását. 

  

A Bizottság 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett átruházott hatáskörében az alábbi határozatot 

hozta:   

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 131/2022. (VIII. 31.) határozata 

„Soroksár” névhasználat engedélyezésével kapcsolatos döntéséről (Soroksár Hangja) 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy dönt, hogy engedélyezi a „Soroksár” név használatát a Vízió 

Egyesület (Nyt. száma: 01-02-0016933) részére, az alábbiak szerint: 

a. az engedélyes megnevezése és címe: Vízió Egyesület, 1239 Budapest, Vecsés út 4.  

b. az engedélyezett felhasználás pontos szövegezése: Soroksár Hangja 

c. az elnevezés használatáért felelős személy megnevezése: Szakszon Péter András elnök  

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa Szakszon Péter András elnököt a bizottság 

döntéséről. 

 

Felelős:    dr. Staudt Csaba elnök 

Határidő: 2022. augusztus 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.  
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3. 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 (2) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

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 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 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 132/2022. (VIII. 31.) határozata 

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 módosításáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 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 módosítását.  

 

4. napirendi pont 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 

29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására (3) 

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 Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és a „Soroksár” 

elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) 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 133/2022. (VIII. 31.) határozata 

a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

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

kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés 

használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendelete módosítását.  

 

5. napirendi pont 

Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével (7) 

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 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 134/2022. (VIII. 31.) határozata 

a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából ellátási szerződés 

megkötésével kapcsolatos döntéséről 

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

 

I. a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából 2022. október 1. 

napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedő időre Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével ellátási szerződést kössön. 

 

II. hatalmazza fel a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére, valamint szükség 

esetén a szerződés Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.  

 

III. előzetes kötelezettséget vállaljon az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére az 

ellátási szerződésben meghatározott összeg biztosítására.  

 

6. 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.   
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dr. Staudt Csaba: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1., 2. és 3. 

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 135/2022. (VIII. 31.) határozata 

az Alsónémedi-Soroksár határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 56/2022.(I.12.) határozatával 

módosított 429/2021. (X. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

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

határán lévő 5-ös főúti körforgalmat érintő kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

döntéséről szóló 56/2022. (X. 12.) határozatával módosított 429/2021. (X. 12.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. december 31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 136/2022. (VIII. 31.) határozata 

a Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út nyomvonalának 

meghatározása érdekében szükséges fővárosi településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 20.) határozatával módosított 508/2021. (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 nyomvonalának meghatározása érdekében szükséges 

fővárosi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 57/2022. (I. 

20.) határozatával módosított 508/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

december 31. napjára módosítsa.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Jogi és Ügyrendi Bizottságának 137/2022. (VIII. 31.) határozata 

a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., 

Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, társasház ingatlan 

értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló, az 50/2022. (I. 20.) határozatával módosított 

362/2021. (IX. 14.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról 

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

185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. „felülvizsgálat 

alatt” címhelyen található, társasház ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntéséről szóló, az 

50/2022. (I. 20.) határozatával, módosított 362/2021. (IX. 14.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. február 28. napjára módosítsa.  
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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 9:19 

perckor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom: 

 

 

 

 

Dr. Staudt Csaba         Sebők Máté Zoltán    

                      elnök                           bizottsági tag 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia 

                                                       titkár 

 

 

 


