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Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatának 

SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság 

Jegyzőkönyv 

készült az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság  

2021. július 13-án 10.00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 

 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  

 

Jelen vannak:  Árva Péter elnök 

Deutsch László, 

Gyurákovics Andrea, 

Kállay Gáborné (igazoltan távol van), 

Dr. Mátyás Ferenc, 

Takács Máriusz  

Torzsa Sándor tagok (igazoltan távol van). 

 

Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Koór Henrietta csoportvezető, Török Timea jegyzőkönyvvezető. 

 

Árva Péter: Megállapítom, hogy 5 fő van jelen, az ülés határozatképes. Megnyitom az ülést 10:09 órakor. 

Egyetlenegy napirendi pontunk van. Napirend előtti hozzászólás van-e?  Kérem, hogy szavazzunk a napirend 

elfogadásáról.  

Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:  

 

SZMSZSZB 5/2021. (VII.13.) sz. 

Határozat 

Napirend: 

 

1./ A Képviselő-testület SZMSZ felülvizsgálatának folytatása. 

 Szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök 

(4 igen, 1 nem) 

Deutsch László a Bizottság tagja igennel szeretett volna szavazni. 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt) 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 

 

1./ A Képviselő-testület SZMSZ felülvizsgálatának folytatása 
 Szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök 
 

Deutsch László: A frakciószünethez szeretnék egy pár kiegészítést fűzni. Az a helyzet, hogy kóros információ- 

hiányban szenvedünk időnként és ez behatárolja a frakciók lehetőségét, hogy bármely napirendi pontnál, amikor 

új információ jön elő, frakciószünetet kérjen. Tudom, hogy nagyon kínos lenne, ha ezzel örökké visszaélnének, de 

minden napirendi pontnál, mikor elkezdjük kérdezni az előterjesztőt, vagy a Hivatal illetékes személyét, előkerülhet 

olyan információ, ami azt a napirendi pontot egészen más megvilágításba helyezi, ezért valahogy úgy kellene 

megszövegeznünk, hogy többször is lehet frakciószünetet kérni, de egy napirenden belül csak egyszer.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Erre szeretnék reagálni: azt érzem, hogy mi a gondolat megszületésének az oka, és erre 

valahogy érdemes kitérni, viszont én attól félek, hogyha van mondjuk 15-30 napirendi pontunk és ott minden 
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frakciónak lenne egy frakciószünet lehetősége, (így is itt ülünk éjszakába nyúlóan sokszor) az nagyon-nagyon 

elhúzná a teljes időt. Ez azt jelentené, ha nem csökkentjük le a szünet idejét, amely 20 perc, akkor az azt jelentené, 

hogy napirendenként 3 x 20 perc frakciószünet állna rendelkezésre, így az egy óra; az 30 napirendi pontnál 30 óra 

pluszt jelent.  

Ha valami alkalmas arra, hogy módosuljon, akkor az a napirendi pontonkénti frakciószünet, amely veszélyes, 

hiszen így is több, mint egy naposra el tudná húzni a képviselő-testületi üléseket, amiért teljes joggal lincselnének 

meg minket.  

 

Gyurákovics Andrea: Volt már rá példa, hogy egy napirendi ponton belül több frakció kért szünetet. Valóban az a 

gond, hogy sokszor az információhiány miatt, mi képviselők sem tudunk egy álláspontot elfogadni egy-egy 

előterjesztésnél. Mindenféleképpen meghagynám azt a lehetőséget, hogy a frakciók tudjanak egymással beszélni, 

hiszen ha nincsen frakciószünetre lehetőség, akkor vetítsük le a gyakorlatra: mit lehet csinálni? Képviselő-testületi 

ülés közben próbálod megbeszélni a frakciótagokkal a történteket. Megbontod a menetét az egész ülésnek és 

akkor jön az, hogy valaki csúnyán néz rám, mert éppen beszélek a frakciótársaimmal, miközben nem megakasztani 

akarom az ülést, hanem előrébb vinni, csak nincsen rá lehetőségem. Próbáljuk meg a gyakorlatba beültetni és 

gondolkodni, nem egyszerű, valóban. Szerintem nem 20 percet kellene javasolni, mert az sok, hanem 10 perc, 

vagy akár 5 is bőven elég lenne megbeszélni a dolgokat. Az már 3 x 5 perc, vagyis „csak” ¼ óra lenne.  

 

Árva Péter: Számomra a frakciószünettel kapcsolatban van egy „demokrácia különbség”. Tehát, ha a többségi 

oldallal úgy döntünk, hogy kimegyünk a teremből és határozatlan lesz az ülés, akkor mi tartunk egy frakciószünetet, 

mert ahhoz van kedvünk. Ezzel szemben a nem kormányzó oldal ilyen eszközzel nem tud élni, mert nincsenek itt, 

megy tovább az ülés. Azért vagyok inkább a több frakciószünet mellett, mert ha ez nincsen, akkor a nem többségi 

oldalnak ez hátrányt okoz, ha végiggondoljuk a dolgot ebből a szempontból. 

 

Takács Máriusz: Próbálom a realitás talaján kezelni ezt a vitát. Egyrészt Elnök Úrnak igaza van, tényleg van egy 

más jellegű pozíció is, bár azt gondolom, hogy eddig ahányszor a Fidesz frakció szünetet kért, rajtunk 

semmiképpen nem múlott és azt gondolom, hogy ez a fajta demokratikus jog, ez adott és használható. Másrészt 

annak nem látom realitását, hogy valamennyi napirendi pontunkba, több frakciószünetre, bármikor szükség van, 

kivéve, hogyha ebben van egy instruálási szándék. Az elmúlt pár évet tekintve, egy-két olyan döntés van, amit egy 

képviselő-testületi ülés alatt át kell gondolnunk, ha nagyon vitásak a dolgok, vagy ha nagyon nem olyan a képviselő-

testületi ülés, hogy nincsen összhang, de az, hogy napirendenként hármat tartsunk, azért az nagyon nem reálisnak 

tűnik. Nagyon nem látom azt a szituációt, ahol ennyire sok gondolkodási szünetre ki kell mennünk. Valahogy úgy 

találjuk ki ezt, hogy a realitáshoz igazodjon. Nyilván ne csorbuljon senkinek a joga, mindenkinek van joga ahhoz, 

hogy megossza a véleményét, vitát folytasson le, de azért ne állítsunk fel olyan kereteket, amelyek alkalmasak 

obstruálásra, vagy megbontsák a képviselő-testületi munkát.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Az Mötv. nem rendelkezik magáról a frakciószünetről, ezért itt egy rugalmasabb lehetőségünk 

van. Szerintem az egy jó irány lenne, hogy – én is ezzel értek egyet – lehet több, viszont csökkentsük az idejét, 

viszont egy maximum számot meghatároznék, például frakciónként 5, maximum 10 perc, 1 frakciószünettel. Azzal 

nem lehet nagyon visszaélni, viszont azokat a helyzeteket tudja kezelni, amikor szükség van rá. Ezzel az öttel 

pedig mindenki belátása szerint gazdálkodhat. Ez esetben elhagynám azt, amely jelenleg van, hogy ha szóbeli 

előterjesztés érkezik, akkor van az egyen 1+1 frakciószünet lehetőség, mert akkor mindenki ossza be azt az ötöt. 

Ötnél sokkal kevesebb olyan képviselő-testületi ülés volt, ahol nagyon egymásnak feszülős napirendi pont volt. 

Elméletileg tudja kezelni. Lehet, hogy lennének esetek, amikor többre lenne szükség, viszont az szerintem egy jó 

kompromisszummal a jelenlegi között és a több között, a felére csökkentve az idejét, tehát nem 20, hanem 10 perc 

lenne. Nézem a szöveget, mert van róla szó az SZMSZ-ben. Akkor szövegszerűen azt mondanám, hogy – ha 

egyetértetek az öttel, és ha nem sokalljátok az ülésen minden frakció 5 alkalommal, legfeljebb 10 perc tartalomra 

szünetet kérhet, amelyet az ülés elnöke köteles elrendelni. Ebben az esetben változott a darab szám, változott az 

időkorlát és elhagyásra került a szóbeli előterjesztés esetén 2 alkalom.  

 



3 
 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Mátyás Képviselő Úr részére tenném fel a kérdés: akkor ez azt 

jelentené, hogy 5 alkalommal x 10 perc? (A válasz igen volt.)  

 

Árva Péter: Igen, ez is egy izgalmas kérdés, hogy van-e indoka egy független képviselőnek frakciószünetet 

elrendelni, hogy átbeszélje saját magával a dolgokat? 

Valahol a logika a frakciószünetben az, hogy egy közös csoport, és azt szünetnek hívják. Tehát egy ügyrendi 

javaslat esetén hogyan rendeljünk el olvasási szünetet? Levezető elnök rendelheti el és nem kötelező kiadni. A 

magam részéről inkább az olvasási szünet szabályozásában látom ezt indokoltnak (egy független képviselő 

esetében), nem frakciószünet néven. Tehát arra lehetne szabályt alkotni, hogy milyen konkrét esetben kell olvasási 

szünetet tartani a levezető elnöknek. Vagy kötelezi az SZMSZ, hogy ő tartson ilyet? 

 

Deutsch László: A jegyző egy előterjesztésemet nem engedett be, az előterjesztők enyhén degradálnak, előttetek 

zajlik, tőletek sem kapok védelmet, nem kapok hozzászólást, a képviselői jogom biztosítását nem tudom gyakorolni, 

én nem tudom, hogy mit tehetnék még?  

 

Takács Máriusz: Szerintem egy lényeges kérdéshez értünk el, mert azt a kérdést feszegetjük, hogy szüntetet 

kérni, vagy kapni, az egy képviselői jog. Ez joga-e a képviselőnek alapvetően, vagy csak a frakcióknak, tehát a 

szabályosan, SZMSZ szerint összeállt frakcióknak van joguk ahhoz, hogy az ő maguk számára szünetet kérjenek? 

Semmiképpen nem szeretném, ha a független képviselői jog sérülne. Egyébként ez nagyon fontos, a képviselői 

jogot azt tartsuk tiszteletben. A kérdésem az, hogy van-e ilyen, ez erre vonatkozik-e egyáltalán, mi a helyzet ezzel, 

van-e egyáltalán ilyen, rendelkezik-e az Mötv. egyáltalán ilyesmiről, van-e ilyen utasításunk? (Aljegyző Úr mondja, 

hogy nincsen.) Akkor viszont ez egy feltett kérdésem, hogy mit gondolnak erről, hogy szünetet kérhet-e egy 

képviselő, kell-e neki adni? Ez egy képviselői jog-e? Legyen-e ilyen?  

 

dr. Mátyás Ferenc: Nem gondoltam, hogy kedden reggel dogmatikai kérdésekre kell válaszolnom. Önmagában a 

parlamenti jognak is az a logikája, hogy egyrészt a képviselőknek van egy frakcióalakítási joga. Az, hogyha frakciót 

alakítanak, mind az önkormányzati rendszerben, mind a parlamentáris rendszerben, ehhez tapadnak a plusz 

jogosultságok. Felszólalási idő, a szünet kérésének lehetősége, stb. A magyar parlamentizmus történetében ez 

mind a frakciókhoz tapadt és nem a képviselőkhöz. A képviselőknek viszont alanyi joga van továbbra is arra, hogy 

egy frakcióhoz csatlakozzon, vagy ebből kiváljon. Ez megtartatik alapvető jognak, tehát dönthet úgy, hogy belép 

egy frakcióba, és akkor azzal élvezi annak a frakciótagságnak az előnyeit, amit a frakció jelent. Tehát önmagában 

az, hogy – maga a frakció, az egy alanyi jog – ezt deklarálja az SZMSZ-ünk is, mert nem enged mérlegelési 

lehetőséget a 17. §. Már most sem és nem is tervezünk ezen változtatni a jövőben sem. Ugyanis azt mondja, hogy 

köteles elrendelni az ülésen a frakciószünetet. Tehát nincsen mérlegelési lehetősége. Ha valaki kér szünetet, azt 

nyilván meg lehet adni, például rosszul van, ki kell mennie a mosdóba, kéri az elnököt, az egy olyan dolog, amely 

elnöki mérlegelésbe tartozik, az egy valódi probléma, amely megér egy szünetet, vagy nem. Maga egy alapjog, az 

minden esetben a frakcióhoz tud szerintem tapadni, nyilván abban az irányban lehet gondolkodni, amit Árva Péter 

Képviselő Úr mondott, hogy lehetséges a felolvasási szünet intézménye, amely szabályozva nincsen, tehát 

beleírhatjuk az SZMSZ-be. Továbbá lehet azt mondani, hogy ha kapunk valami újat, ott helyben kiosztanak valamit, 

akkor olvasási szünet kérünk és akkor ez egy picit tágabban van értelmezve. Ott adnak egy értelmezést, amit át 

kell beszélni, azt is beleérteném az olvasási szünet kategóriába, nemcsak azt, amikor fizikai formában kapunk ott 

egy papírt. Akkor viszont bárki kérhetne bizonyos esetekben ilyet, ezzel viszont nemcsak csorbítjuk a képviselőknek 

a jogát és megteremtünk egy lehetőséget, ami egy frakció nélküli tagnak is talán segítség lehet, nem a 

legtökéletesebb, de talán ez az, ami esetleg egy járható út lenne. Mit gondoltok róla? 

 

Gyurákovics Andrea: Igazából megint egyetértek dr. Mátyás Ferenc képviselő úrral. Ugyanis én hasonlóképpen 

azt szerettem volna elmondani, hogy – bocsánat a független képviselőtársamtól – de hogy egy frakciószünet azért 

frakciószünet, mert ez nem egy privilégium, de mégiscsak több emberről szól.  

A független képviselő nem másodlagos képviselő, de mivel ő nem tartozik egyetlen frakcióhoz sem, így azt 

gondolom, hogy azok, amelyek a frakcióknak járnak, azt nem biztos, hogy alkalmazni tudjuk a független 

képviselőre, mint jogokat. Próbálok nagyon diplomatikus lenni, ugyanazokat a jogokat. Ezért kell az, hogy a 
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független képviselőnek olvasási szünet jár, viszont neki is ugyanazt a lehetőséget meg kell adni, hogy neki nincs 

meg az a háttér, hogy frakciótársakkal megbeszélje, ettől függetlenül mögötte is vannak támogatók, akikkel adott 

esetben telefonon, vagy személyesen meg tudja beszélni, hogy ők mit gondolnak róla. Ezt a jogot nem vehetjük el 

senkitől sem.  

Azt kell végiggondolni, hogy a frakciószünet a frakciókra vonatkozik, hogy mit lehet adni nekik és mit nem. Viszont 

valahol máshol az SZMSZ-ben hogyan lehet ezt a jogot másmilyen formában, másmilyen név alatt biztosítani?  

 

Deutsch László: Amennyire lehet, szeretném megőrizni a függetlenségemet. Egyrészt azért, mert egyetlen 

frakciótól nem kértem és kaptam felkérést, hogy lépjek a soraiba. dr. Mátyás Ferenc kollégám szavait „iszom”, de 

egyetlen „szabadgyökű képviselő” van a Képviselő-testületben, Baranyi Krisztinának hívják, a polgármesterünk. 

Méretbeli különbségek miatt én ódzkodom a Vele kötött frakciótól. Másrészt: amit a törvény nem tilt, talán Aljegyző 

Úr megerősít, azt szabad. Tehát merjünk, alkossunk, legfeljebb a Kormányhivatal megfed minket, de nem fogunk 

kukoricára térdepelni, és nem leszünk méltatlanok sem. Jól mondom Aljegyző Úr?  (Amit a törvény nem tilt, azt 

szabad?) Ezzel élnek vissza az ügyvédek is.  

 

Árva Péter: Hirtelen elképzeltem a „Deutsch – Baranyi féle független frakciót” és ez így megakasztotta a 

gondolkodásomat.  

 

Takács Máriusz: Abszolút egyetértek azzal, hogy bármelyik képviselőnek lehet szakmai konzultációs igénye, akár 

a frakcióján kívül is. Rengeteg dolog van, amikor valamiről - egy hirtelen változás miatt - lehet, hogy kell beszélni, 

de az én fejemben az merült fel, hogy ha én ilyen helyzetbe kerülnék, én valószínűleg nyomnék egy ügyrendi 

gombot, és kérném a Képviselő-testülettől, hogy tartsunk szünetet és erről szavazzunk. Azt gondolom, hogy – 

hivatkozva a demokrácia szellemére – miszerint valami miatt nekem szükségem van szünetre  és ezt kérem, 

nyilván ha ezt megteszem tízszer egy ülés közben, egy idő után maga a testület fogja azt mondani, hogy ennek 

már nincsen realitása Képviselő Úr, legyen kedves ne csinálja ezt a műsorszámot.  De azt gondolom, hogy ez egy 

valós lehetősége egy képviselőnek (egy függetlennek és egy frakción belülinek is) arra, hogy szünetet kapjon. 

Kérdezem Aljegyző Urat, hogy technikai értelemben ez így működik-e?  Van-e annak realitása, amit mondok? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Takács képviselő úr az ötletemet gyakorlatilag „lelőtte”. Ezt akartam én is mondani, hogy 

gyakorlatilag az ülés vezetéséhez tartozik az, hogy szünet legyen, vagy ne legyen, ügyrendi javaslatként ezt 

bármelyik képviselő megszavazhatja, és az SZMSZ-be bele lehet venni, hogy tesz egy ilyen ügyrendi javaslatot, 

akár – mivel az ülést az Elnök vezeti – maga dönthet erről. Viszont ha ő nem hajlandó ezt a szünetet megadni, 

akkor a Képviselő-testület döntsön arról, hogy szünetet rendel el, vagy nem. Végül, aki kezdeményezi, bizonyos 

indokát is adja, hogy miért kéri a szünetet és a Képviselő-testület ez alapján eldönti, hogy elfogadja-e ezt az érvet, 

akármi miatt, amely bármi lehet, olvasási szünettől kezdve, vagy fáradtság miatt is akár. 

 

Árva Péter: Szerintem ez a megoldása ennek a problémának, hogy amennyiben ilyen jellegű szünet merül fel, 

akkor ügyrendi javaslatként szünet tartását kell tartani. Abban biztos vagyok, hogy a 3 frakció közül bármelyik be 

fogja fogadni, ha a levezető elnök mégsem adná meg ezt a szünetet. Szerintem ez a megoldása és további 

szavazást nem tartok indokoltnak. Kérem, hogy próbáljunk konszenzusra jutni erre a javaslatra, hogy legyen több, 

rövidebb? Ti mit gondoltok és próbáljuk meg, hátha tudunk közös javaslatot tenni.   

 

Gyurákovics Andrea: Ezt én már mondtam, hogy mi a több alkalommal kevesebbet, a 20 percet soknak tartjuk, 

tehát 5 perc - 5 alkalom, nem tudom, amit dr. Mátyás Ferenc képviselőtársunk mondott, hogy kérjek frakciószünetet 

és akkor előjön a gyakorlat: kapunk valamit és végig kell gondolni, hogy ezt a gyakorlatban hogyan vezeted le. 

Ügyrendi hozzászólás: nekem egy olyan jutott eszembe, hogy az SZMSZ szerint elméletileg ügyrendben, napirendi 

pontonként egyszer szólhat hozzá a képviselő, illetve további egy hozzászólás van ügyrendben, személyes 

megtámadtatás esetén egy percben. Vezessük le megint gyakorlatban: ügyrendben kér szünetet, akkor elhasználta 

a hozzászólási lehetőségét. Adott esetben egy módosító javaslatot ügyrendben kell megtennie. Akkor adunk 

valamit, de el is veszünk valamit, gondolom értik képviselőtársaim, hogy mire gondolok.  
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dr. Mátyás Ferenc: Azért tartanám egyébként jobbnak a 10 percet, mert fordulhat elő olyan helyzet, hogy az 5 

perc kevés. Ha generálisan azt mondjuk, hogy 5 perc a szünet, az adott esetben lehet, hogy nem elegendő. A 20 

perc sok volt, mert annak a felét mindenki cigarettázással töltötte a teraszon. Ebbe belefér, de az 5 perc, főleg ha 

kivonulunk a teremből és utána vissza, azzal eltelt egy perc, ez lehet, hogy rövid. 

Az ügyrenddel kapcsolatban ott érdemes lenne kiegészíteni a szabályt, hogy ha napirendenként szünet van, az 

egyszeri szünet tartás nem számít bele az ügyrendi kérésbe, hogy ne csökkentsük le a módosító javaslatnak a 

lehetőségét. Viszont azzal, amit Aljegyző Úr mondott, ezt úgy képzeljük el, hogy ügyrendként megkéri a szünetet, 

erről dönt az elnök és gyakorlatilag biztosítunk egy fellebbezési lehetőséget az elnök döntésével szemben a 

Képviselő-testület előtt. Amit Elnök Úr mondott, az nekem olyan, hogy befogadja a szünetet. Ez azt jelenti, hogy 

az 5 frakciószünet terhére fogadja be valaki egy másik képviselőnek. Ez jobban tetszik, nekem attól van egy kis 

fura érzésem, hogy attól függ ez a jog, amit gyakorolni tud, hogy felajánlja-e egy másik frakció a saját 

frakciószünetét arra, hogy ez a képviselő szünettel tudjon élni, ez szerintem nem feltétlenül jó. Ez is rácsatlakozik 

arra, hogy ha ez a megoldás lenne, hogy kevés az 5 perc, mert akkor ebbe a kategóriába tartozna bele az olvasási 

szünet is. Amikor például megkapunk egy 6 oldalas dokumentumot, azt mélységében biztosan nem tudom 

átolvasni. De lehet, hogy ez az én képességbeli hiányom.  

 

Takács Máriusz: Azzal értek egyet, hogy ne frakciószünet terhére legyen szünet. Ha a Képviselő-testület elfogadja 

azt, hogy egy képviselő indokkal szünetet kért, azon a jogon, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, mint egy 

önmagát szabályozó csoport, hogy szünetet adott neki, ne kössük ezt az ő keretükhöz. A frakciószünet az egy más 

kategória, az másról szól. Azt gondolom, hogy semmiképpen ne legyen 10 percnél kevesebb. Van például egy 

frakció, aki 7 főből áll. Nem annyira egyszerű leegyeztetni egy álláspontot. A frakcióknak joguk van arra, hogy 

közös álláspontot alakítsanak ki, akár több frakciónak is együtt. Mondhatjuk, hogy 5 perc, de nem lesz annyi. Annak 

sok értelme nincsen, hogy hozunk egy szabályt, amit soha, egyetlenegyszer sem tudunk betartani. Sőt, a 10 perc 

is nagyon kevés, leszűkíthetjük, aztán majd nézünk egymásra, hogy nem tartottuk be, amit mondtunk magunkban, 

mert nem sikerült megbeszélni ennyi idő alatt, amit meg kellett beszélni. Ha bejön majd egy előterjesztés helybeli 

kiosztással, több oldalas és el kell olvasunk, aztán meg kell beszélnünk, aztán lehet, hogy még felhívunk valakit, 

aki szakember, aki nincsen jelen, elmondjuk neki, hogy mi van leírva az előterjesztésben, meghallgatjuk a 

véleményét, megosztjuk egymással, még vitatkozunk is rajta egy kicsit – ez időigényes folyamat, és ez realitás. 

Van olyan, amikor helyben kapunk valamit – akár egy egész anyagot – a mai ülésen is lesz helyben kiosztott, 

nagyon fontos anyag. Értem én, hogy próbáljuk ezt szabályozni, nyilván a szándékot értem, hogy ne ússzunk el 

időben, ne húzzuk szét nagyon a működésünket, de tisztelettel javaslom a Bizottságnak, hogy reális helyzetekre 

készüljünk. Arra, hogy ha frakciószünet van, akkor azt azért kérjük, mert kell, mert meg kell oldanunk valamit, 

valamit el kell boronálni, és ennek van időigénye.  

 

Árva Péter: Már többször hallottam, hogy módosító javaslatot csak ügyrendben lehet feltenni. Erre való utalást 

sem találok az SZMSZ-ben. Tehát lehet úgy érteni, hogy ne erről szavazzunk, hanem szavazzunk valami másról, 

ez felfogható ügyrendként, hiszen a szavazás rendjét módosító javaslatról beszélünk. Azt gondolom, hogy nem 

köti ezt a kettőt össze, gyakorlatilag azt érzem, hogy van közte kapcsolat és akár lehetne úgy is, ahogyan többen 

is mondták, hogy egy módosító automatikusan egy ügyrendi javaslat, hiszen nem arról szavazunk, ami oda le van 

írva, de én ezt nem olvasom ki és ezt fontos lenne tisztázni. Kérem Aljegyző Urat, hogy ezt rakja egyenesbe, hogy 

ez hogyan is van. 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Az ügyrendi jellegű kérdés és az ezzel kapcsolatos ügyrendi javaslat 

lényegében fontos eljárási kérdésre vonatkozhat. Tehát az ügy érdemét nem érintheti. A módosító indítványnak 

pedig nyilvánvalóan az ügy érdemére vonatkozó javaslatról van szó. Többször előfordult, bocsánat, hogy ilyen 

kritikával élek, hogy a Képviselő-testület tagjai közül néhányan ügyrendi gombot nyomva, gyakorlatilag az ügy 

érdeméhez szóltak hozzá. Ami eddig sem volt elméletileg lehetséges, ezért bár az előző ülésen már említettem, 

kifejezetten javaslom bevenni a 20. § (2) bekezdéséhez, mert eddig kifejezetten nem volt kimondva, hogy 

amennyiben a hozzászólás nem ügyrendi jellegű, a Testület a képviselőtől megvonja a szót. Éppen azért, hogy ne 

keveredjenek a dolgok. 
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Árva Péter: Tehát jól értem, hogy nem kell módosítót ügyrendként megfogalmazni. Ez megint egyszerűsíti ezt a 

helyzetet, én akkor is talán ezt az egy darab ügyrendi hozzászólást, azt kevésnek tartom, főleg abban az esetben, 

ha a levezető elnök frakciószünetet kér, és nem adja meg, és akkor visszakérdez, hogy miért. Ebben az esetben 

pedig nem szólhatok hozzá. De megint csak nem hozhatunk szabályt minden apró, külön helyzetre. A magam 

részéről a 3 alkalommal 10 perc verziót tartanám indokoltnak, amiről nagyságrendileg körülbelül eddig szó volt és 

30 perc, ha mindegyiket kikérjük. Talán ebben lehetne konszenzusra jutni. Abban van igazság, hogy nehéz egy 

frakciószünetet adni, hiszen végre az emberek felállhatnak, és például gyorsan elmennek egyesek cigarettázni és 

akkor már nem tudunk beszélni.  

 

Gyurákovics Andrea: Két rövid megjegyzésem lenne: nem emlékszem már minden §-ra az SZMSZ-ből. Azért 

maradt nekem ez a mondat a fejemben, mert a legutolsó képviselő-testületi ülésen címzetes Főjegyző Asszony, 

amikor nem ügyrendben tett valaki módosító javaslatot, hanem sima gombot nyomott, akkor azt mondta, hogy ez 

nem módosító javaslat ebben a formában. Volt ilyenre is példa. Pont az elmúlt képviselő-testületi ülésen. Ezért 

lenne jó tisztázni ezt a dolgot. Takács képviselőtársam mondott egy nagyon fontos dolgot. Frakciószünetet nem 

tud kérni, mondjuk olvasási szünetet kér, indoklással. Itt a kettő között a különbség: frakciószünetet kérhetünk 

indoklás nélkül, viszont olvasási szünetet, ha valaki kér, azt indoklással teheti meg. Így hangzott el a mondatban, 

ezt valahogy próbáljuk tisztázni, tehát ha ügyrendben kér a független képviselő egy szünetet magának, amit 

valaminek elnevezünk, mert frakciószünetnek nem lehet, akkor ne kelljen indokolni ezt, hiszen ugyanazzal a joggal 

szünetet kér, mint mi frakciók, ha jól gondolom. 

 

Árva Péter: Nekem az, hogy minden képviselő egy alkalommal olvasási szüntetet kér és nincsen benne az 

indoklás, ez számomra teljesen elfogadható. Kompromisszumos javaslatként. Ha valaki ezzel megpróbál 

visszaélni, az egy másik történet. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Úgy vagyok vele, hogy a puding próbája az evés, tehát nézzük meg, hogy a javaslat hogyan 

működik a gyakorlatban és hogyha nem jó, akkor változtassunk rajta. Nyilván kipróbálás után fog ez kiderülni. 

Elnök Úrnak volt egy 3 frakciószünetes javaslata, nekem volt egy 5, szerintem kompromisszumos megoldásként 

állapodjuk meg 4-ben. A 10 perc az jó. Egyrészt feltenném javaslatként a frakciónként 4 frakciószünetet, legfeljebb 

10 perc szünettel. Van egy másik javaslatom is. Előtte azonban reagálnék Gyurákovics képviselő asszony 

mondandójára: egy frakciónál, ha van valami új tény, akkor azt a frakciótagoknak, sok esetben a frakciófegyelem 

miatt, meg kell beszélniük egymással. Azért nincsen indokolási kötelezettség, mert ha van ilyen, és ez egy szűk 

körben meglévő dolog, akkor ez a frakcióhoz való tartozás joga, lehetősége. A frakcióval nem rendelkező 

képviselőnél, hiszen nincsen kivel egyeztetnie, alapvetően nem tartom rossznak, hogy ő elmondja azt, hogy miért 

kéri, és ezzel kapcsolatban két mondatot fogalmaztam meg, amely új bekezdés lehet. A frakcióval nem rendelkező 

képviselő 3 alkalommal, legfeljebb 10 perc időtartamra – az indok megjelölésével – szünetet kérhet, amelyről az 

ülés elnöke dönt. Amennyiben az ülés elnöke elutasítja a kérést, a frakcióval nem rendelkező képviselő kérheti, 

hogy kérelméről a Képviselő-testület döntsön. Ezzel a visszaélést is el lehet kerülni, illetve megteremtődik az a 

lehetőség, amennyiben elutasítja a levezető elnök a képviselőnek a kérését.  Akkor a Képviselő-testülethez 

forduljon, aki a jelenlévők egyszerű többségével megadja a szünetet a képviselőnek és akkor nem kötjük a 

képviselőt ahhoz a helyzethez sem, hogy valaki szívességből átengedi a frakciószünetéből egyet, hanem inkább 

megyünk abba az irányba, ami azt mondja ki, hogy egy ilyen szünet elrendelése alapvető joga a képviselőnek. 

 

Árva Péter: Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy Deutsch László megsértődött a visszavont ügyrendi javaslattal 

kapcsolatban.  

 

Takács Máriusz: Azt gondoltam, hogy ez egy technikai megoldás, nem éreztem azt, hogy ennek szövegesen bele 

kellene kerülnie az anyagba, tőlem akár bele is kerülhet az SZMSZ-be. Egyszerűen életszerűnek éreztem azt, hogy 

tesz hozzá egy indoklást, de azt az érvelést is értem, hogy a képviselőnek sem kötelessége bevallani, hogy 

egészségügyi okból van-e szüksége egy szünetre. Számomra az elfogadható, hogy nem kell megmondani, de 

úgyis, ha valaki szünetet kér a képviselők közül, saját jogon, mindenki rá fog nézni, hogy: miért? Ez a kérdés el fog 

hangzani. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt bele kell foglalni az SZMSZ-be, ezért kérdezem, hogy ha nem 
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foglaljuk bele, úgy érzem, hogy maga az SZMSZ jogi környezete ezt lehetővé teszi, tehát leírjuk, ami egyébként 

működik, vagy valós, vagy kivitelezhető bármikor. A jelenlegi SZMSZ és az újraalkotott SZMSZ keretek között is. 

Ettől függetlenül akár bele is tehetjük, nem vagyok ellene. Kérdezem Elnök Urat, hogy a 4 db frakciószünetben 

van-e konszenzus? (A válasz: igen.) A magam részéről támogatni fogom ezt a javaslatot (a 10 perces időkerettel).  

 

Árva Péter: Azt a munkamódszert javaslom jelen Bizottságnak, hogy menjünk végig ezen a szövegen, minden 
olyan döntési pontot, ami döntési pont, azt jelöljük meg, ezeket utána át tudjuk beszélni a saját frakcióinkkal. Át 
tudjuk gondolni az általunk képviselt független szervezetekkel és ennek tükrében csak a döntési pontokon tudunk 
egy következő alkalommal végigmenni, hogy gyorsan a végére érjünk. Döntési pontként jelöltem meg, hogy hány 
alkalom van, viszont azt, hogy 10 perc legyen a szünet, azt elfogadom. Van egyértelmű konszenzus a hozzászólók 
között, hogy a 20 percet rövidítsük le 5-10 percre? Szerintem a 10 percben konszenzus van, az a kérdés, hogy 
hány 10 perces legyen és ahhoz írtam egy döntési pont megjegyzést. Ezzel le is zárnám ezt a pontot és az a 
javaslatom, hogy folytassuk ott, ahol egy hónappal ezelőtt abbahagytuk (14 §). Azt beszéltük, hogy a jelen 
Képviselő-testületnek az az igénye, hogy az előterjesztésekre ne ez a szokásos, 8 nappal előtti kiküldés legyen, 
hanem növeljük meg ezt az időt. Ez a 13. §-ban van tárgyalva. Ehhez kapcsolódik a házbizottságos történet, amely 
nem kellően letisztult, de folytassuk ott, hogy 15. § előterjesztések. Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést 
megelőző 8. napon 12.00 óráig írásban kell benyújtani a Jegyző részére. Előterjesztést tehetnek: a polgármester 
és az alpolgármesterek, a képviselők, a Képviselő-testület bizottságai, a tanácsnokok, a részönkormányzat 
testülete, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei és a jegyző, a Képviselő-testület, illetve az a-g pontokban 
megnevezettek által felkért személy, vagy szervezet. 3. pont: az előterjesztések fajtái. Részletes indokolással 
alátámasztott határozati javaslat, önkormányzati rendelet-tervezet, beszámoló, amelynek elfogadásáról a 
Képviselő-testület dönt, tájékoztató, interpelláció, sürgősségi indítvány, javaslat. Fontos lenne ezt a második 
halmazt végigbeszélni, erről tud Aljegyző Úr mondani valamit számunkra? Arról, hogy mit gondol minderről? A 
sürgősségi javaslat hogyan kerül ebbe a szövegbe?  
 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Amikor online értekezletek voltak, valaki felvetette, hogy ezen érdemes 

lenne elgondolkodni, mert korábban volt sürgősségi indítvány a képviselő-testületi SZMSZ-ben, de ez 2019. őszén 

– emlékeim szerint – kikerült az anyagból. Ez a Bizottság és a Képviselő-testület döntése lesz, hogy szükséges-e 

sürgősségi indítvány, vagy nem.  

Ha a Bizottság azt mondja, hogy ezzel nem foglalkozik, nem kell, akkor húzom is ki a szövegből. A kihúzott résszel 

kapcsolatban: a gyakorlatban kevés példa volt erre, azért húztam ki, mert úgy gondolom, hogy érdemes a 

határidőket betartani. Ne legyen ilyen mérlegelési lehetőség (de ez csak egy javaslat), a határidőben ott van az 

előterjesztés, az rendben van, a határidőn túl pedig a következő ülésen. 

 

Árva Péter: Ebben az esetben viszont szabályozni kellene, hogy a határidőn túl leadott előterjesztést a következő 

képviselő-testületi ülésen kell napirendre venni. Az a baj, hogy az a panasz, amely Deutsch képviselő úr részéről 

elhangzott, mely szerint készít a képviselő egy előterjesztést, és egyáltalán nem kerül napirendre soha, és indoklást 

sem kap az előterjesztő, az miért történik meg?  Bevallom, velem ez még nem fordult elő, mert az enyémek azok 

napirendre kerültek, de volt ilyen Takács Máriusznak, Csóti Zsombornak, Deutsch Lászlónak, Takács Krisztiánnak, 

sok ilyen képviselői panaszt hallunk. Szerintem ez a mondat, amely szerintem triviális mind a kettőnk számára, 

hiszen most a határidőn túl vagyunk, a következő képviselő-testületi üléshez viszont nem, ott még bőven benne 

vagyunk az előírt határidőben. De mégis, valahogy ez nem történik meg. Talán ezt a félmondatot valahogy 

megfogalmazva, én örömmel látnám, hogyha képviselőtársaim egyetértenek velem. 

 

dr. Mátyás Ferenc: A 8-15 napos kérdésben megemlítenék egy új dolgot, amit Reiner alpolgármester úrral 

beszéltem meg, ötletelgettünk. Felmerült egy olyan ötlet, (amely szerintem egészen jó és megfontolandó), mely 

szerint problémát jelent az előterjesztéseknél, hogy a Hivatal nagyon sokat dolgozik vele és utolsó pillanatban kell 

„beesnie” mindennek, és ami ott nem „esik be”, azt nem tudjuk tárgyalni, csak egy hónappal később, amely már 

késő. Ezért nagyon sokszor nem tudják kiküldeni és nem is tudják ezt a 15 napos határidőt vállalni. Mi lenne abban 

az esetben, ha azt mondanánk, hogy kéthetente képviselő-testületi ülés lenne? Akkor rövidebb lenne egy testületi 

ülés, nem halmozódna fel ennyi napirend. A Hivatalnak sem jelentene talán akkora terhet. Egyrészt időben 

végeznénk esténként, másrészt ha nem készül el egy előterjesztés, akkor nincsen probléma, mert két hétre rá van 
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egy újabb képviselő-testületi ülés és akkor még a határidőkben általában benne vagyunk, illetve akkor legalább azt 

meg tudnánk valósítani. Vagyis: valóban, amikor kell, vagy ki van írva a 8 nap, vagy a 10 nap, megkapnánk az 

előterjesztéseket, mert amíg nem kapjuk meg azt, akkor megy majd két hét múlva.  

 

Gyurákovics Andrea: Ez akkor működne, (ha levetítjük a gyakorlatra) hogyha az előtte lévő bizottsági ülések nem 

napokon keresztül tartanának. Hanem mondjuk, egy napon vannak a bizottsági ülések, hiszen ha kéthetente 

képviselő-testületi ülés van, előtte bizottsági üléseket kell tartani. Az azt jelenti, hogy kedd-szerda-csütörtök, vagyis 

3 napon keresztül mennek a bizottsági ülések. Ez így nem biztos, hogy szerencsés. Csütörtökön képviselő-testületi 

ülés, és a következő héten már megint bizottsági ülések vannak, hiszen megint jön egy. Azért a jegyzőkönyveket 

a Hivatalnak meg kell írnia, azokat alá kell íratni mindenkivel, aztán már készíteni elő a következőt, hiszen jön a 

következő. Nem biztos, hogy ez annyira szerencsés. Arról nem beszélve, hogy lehetőség van most is rendkívüli 

ülés összehívására. Adott esetben, ha feltornyosulnának a feladatok, vagy az olyan előterjesztések, amelyek 

mondjuk a rendes testületi ülésre nem tudnak bekerülni, akkor most is van lehetőség a rendkívüli összehívásra. Ez 

nincsen leszabályozva, hogy hányszor lehet rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni. Hiszen indokolttá teszi 

valamiért a rendkívüli. 

 

Takács Máriusz: Azt érzem, hogy ez az elmozdulás a permanens döntéshozás felé. Ez nagyon megterhelné a 

Hivatalt. Vagy folyamatosan előkészítene ügyeket, vagy folyamatosan gépelné a jegyzőkönyvet, de bizonyos 

részét a Hivatalnak nagyon megterhelné. Viszont a probléma nagyon is valid, amit dr. Mátyás Ferenc felhozott, 

mint problémát. Abban látnám a megoldást, mint ahogyan a parlament működik, hogy ha sok ügy van, akár több 

napra hívják össze a Képviselő-testületet. Mondjuk van 30 napirendi pontunk, nyilvánvalóan látszik, hogy nem 

tudjuk letárgyalni egyetlen nap alatt, sejthető és vélelmezhető. Akkor nem egy napra, hanem kettő, egymás utáni 

napra kellene összehívni a képviselő-testületi ülést.  

Nem tudom, hogy erre pontosan hogyan van lehetőség. Viszont én is értem a problémát, nekem más jellegű a 

megoldási javaslatom. Technikailag is egyszerűbb maguknak a döntéshozóknak is. Nemcsak bizottsági és 

képviselő-testületi ülésen ülnek, sokunknak ugyanis van más jellegű munkája is, amit el kell látnia mellette.  

 

Árva Péter: Erre gyorsan válaszolnék. Pont a múltkori képviselő-testületi ülésen előkerült, hogy jött menet közben 

egy rendkívüli képviselő-testületi ülésre való kérelem. Meg lehetett volna tenni ezt azon a napon, megtehettük volna 

azt, hogy Polgármester Asszony összehív egy rendkívüli képviselő-testületi ülést, az ülés alatt, este 18.00 órára és 

akkor nem kellene rendkívüli képviselő-testületi ülést tartanunk pénteken. Innentől ez szerintem nem szabályozási 

kérdés, hanem hatalomtechnikai kérdés, politikai kérdés, bármilyen szabályt hozunk erre. Ezekkel a dolgokkal lehet 

kicsit arrébb menve, saját döntéseket úgy meghozva, hogy az valamilyen legyen. Azt gondolom, hogy ennyire 

belemenni a szabályozásba az felesleges, mert a legjobb szándékkal kitalálunk valamit, lehet azzal élni és lehet 

vele visszaélni. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Annyiban azért javítanék azon, amit mondtál, hogy azt az ülést nem lehetett összehívni. Attól 

még, hogy egy képviselő kezdeményez rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívást, amelyet 15 napon belül 

kell összehívni, köt minket az SZMSZ-nek a 13. § (2) bekezdése. Az azt mondja ki, hogy rendkívüli ülést legalább 

3 napon belül kell összehívni, tehát aznapra nem tudsz összehívni ülést, mert a 3 napos kritérium szabálynak nem 

felelsz meg. Visszatérve a két hetes permanens döntéshozatalról, amiért nem feltétlenül érzem azt, de ez lehet, 

hogy naivitás a plusz megterhelés. Ez egyrészt az, mert ha kéthetente van ülés, akkor a Hivatal is tud mérlegelni, 

hogy ott van előtte 15 ügy, amit meg kell csinálni az ülésen, mert döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. Ami 

1 hónappal nem tud tolódni, de két hét még beleférhet és akkor tudja azt mondani, hogy a 15 ügyemet priorizálom 

úgy, hogy ebből 7 kell, ami mindenképpen meg kell legyen most, és akkor azt megcsinálom időben, a maradék 8 

az eltolódhat időben két héttel. Jegyzőkönyv terén szerintem nem jelenthet elméletben többet, hiszen egy képviselő 

ugyanannyit fog beszélni minden alkalommal és 1 hónapos távlatból, ha azt mondjuk, hogy x mennyiségnyi 

bizottsági, képviselő-testületi ülésanyag gyűlik össze, ugyanazt az x-et tárgyaljuk le a két hét alatt is, csak elosztva. 

A különbség az az lenne, hogy nem egyszerre esik a Hivatal nyakába a 15 db anyag, hanem fél x alatt és azzal a 

mennyiséggel kell dolgozni, ami összeadódva ugyanazt fogja kihozni, csak van benne egy időbeli eltolás és akkor 

nem egy 100 oldalas jegyzőkönyvet kell elkészíteni, hanem például egy 50 oldalast és majd két hét múlva is egy 
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50 oldalast. Ezek a folyamatok talán így el tudnak válni egymástól, ami egyébként a Kormányhivatal által 

megszabott határidők miatt fontos, hogy hány napon belül kell előterjeszteni, az azért segíthet, mert 100 oldalt 3 

nap alatt nehezebb megírni, mint egy hét alatt 50 oldalt.  

 

Árva Péter: Kicsit vitatkoznék képviselőtársammal, hogy ez x, vagy fél x, a számtan ebben az esetben nem 

működik, mert azt a hatást, hogy a képviselők szeretnek szerepelni, nem veszi figyelembe, például napirend előtti 

felszólalás esetén több lesz a hozzászólás. Minden képviselőben benne van az, hogy legalább egyszer nagyot 

mondjon és mondjon egy beolvasást az ellenoldalhoz. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon megnőne a 

munka. 

 

Takács Máriusz: Szerintem ez tipikusan egy olyan kérdés, amiről a képviselőknek kell azt mondani, hogy 

szeretnének kéthetente ülni, vagy jó nekik az, hogy havonta egyszer. Technikai értelemben nyilván a havonta 

egyszer is működik, mert így működik nagyon régóta az Önkormányzat. Szerintem ez egy olyan javaslat, amit meg 

kell fontolni a képviselőknek és eldönteni, hogy szeretnének-e kéthetente ülésezni. Ami viszont az én javaslatomra 

vonatkozott, nagyon is az SZMSZ-re tartozó kérdés: az, hogy hogyan szabályozzuk, milyen lehetőségeket teszünk 

a Hivatal elé. A Hivatalnak kell készülnie. Azt gondolom, hogy egy ilyen kérdés a Házbizottságra tartozik, illetve én 

az SZMSZ-ben oda delegálnám, hogy a szemmel látható napirendi pontok alapján – ha a Házbizottság úgy ítéli 

meg – több napos képviselő-testületi ülést rendel el. 

Úgy állapítja meg az időpontját és akkor tudja a Hivatal, hogy például 30 előterjesztést elő kell készíteni, bizony 

több napon át fog ez tartani és nagyon fontos, hogy a Hivatal erre fel tudjon készülni. Tudja, hogy van ilyen opció, 

tudja, hogy ezzel kell számolnia majd. Mennyire kell foglalkozni azzal, ami mondjuk a Házbizottságon történik és 

hogy mit kell kezdeni az előterjesztéssel. Szerintem nagyon fontos dolog, hogy - ha eljutunk odáig - nem maradnak 

ki előterjesztések a Képviselő-testület napirendi pontjából, hanem minden bekerül. Akkor legyen olyan opció 

előttünk, hogy ezeket a döntéseket ténylegesen meg tudjuk hozni és fel tudjuk dolgozni ezeket az előterjesztéseket.  

 

Árva Péter: Nagyon fontos, amit mondasz. Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy az eddigi SZMSZ 6 ülést 

tartott szükségesnek, ami az Mötv-ből van átemelve, ezt mi már megemeltük 10-re, mert előírtuk, hogy minden 

hónapban legyen ülés, kivéve a nyári két hónapot. Jelen helyzetben, azt, hogy kéthetente ülésezzünk, nem tartom 

jó iránynak. Azt kérdezem Aljegyző Úrtól, hogy a kétnapos összehívás, mert sok az anyag, a mostani SZMSZ-be 

beleférne-e, illetve egy ilyen jellegű átszövegezés megtehető-e, mert szerintem az, hogy sok a napirendi pont, azt 

lekorlátozzuk, az nem egy jó irány. Az inkább, hogy kezdődjön korán a képviselő-testületi ülés, és 18.00-kor menjen 

mindenki haza és másnap újult erővel folytassuk a munkát, például egy csütörtök-pénteki napon. Ez a mostani 

szabályozásba beleférne-e, az ezt célzó módosítás megfogalmazható-e?  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! A jelenlegi hatályos SZMSZ-be szerintem ez nem fér bele, ugyanakkor 

van egy olyan lehetősége a jelenleg hatályos SZMSZ-nek (26. §) a testületi ülés elnapolására. Röviden ülésenként 

egy-egy alkalommal polgármester, alpolgármesterek, a frakciók és a jegyző – indoklással alátámasztott – javaslatot 

tehetnek az ülés elnapolására. Erről minősített többséggel dönt a Képviselő-testület. Elméletileg, ha egy képviselő-

testületi ülés elhúzódik, akár erre hivatkozva is kérheti bármelyik képviselő, hogy napolja el a Képviselő-testület ezt 

az ülést, ebben a döntésben meghatározza, hogy mikor folytatja a hátramaradt napirendi pontok tárgyalását. 

Elméletileg ilyen lehetőség van. Nem előre megmondani, hogy két napig tart majd az ülés, ahhoz kell SZMSZ 

módosítás szerintem, tehát nem előre megmondani, hanem az adott helyzethez képest erre vonatkozóan, az itt írt 

módon tehetnek javaslatot. Nyilván módosítani lehet úgy ezt a szakaszt, hogy az önkormányzati képviselői is 

jogosult legyenek ennek a javaslatnak az előterjesztésére.  

 

Árva Péter: Bennem megint az erősödik meg, hogy erre, amit most javaslunk, amely nekem is nagyon tetszik, jól 

meggondolt irányban most is el tudnánk tenni, hogy 1 napra hívjuk össze az ülést, és elnapoljuk másnapra. Minél 

többet jogászkodunk ebben a vitában, annál kevésbé érzem hasznosnak, mert nagyon fontos és lényeges 

dolgokról beszélünk, de egy csomó olyan dolog kerül elénk, amit akár a mostani SZMSZ mentén is lehetne jobban 

csinálni.  
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Gyurákovics Andrea: Több mindenre szeretnék reagálni. A többnapos képviselő-testületi üléssel kapcsolatban, 

hogy túl sok a napirendi pont: az elmúlt évtizedekben nem 7, hanem 30,35 napirendi pontot, volt olyan, hogy 40 

napirendi pontot tárgyaltunk a képviselő-testületi ülésen, amelyeknek hossza (a leghosszabb is) 3-3,5 órásak 

voltak. Ennek az volt az előzménye, hogy olyan bizottsági ülések voltak, ahol az előterjesztő képviseltette magát, 

saját maga által, vagy valaki, aki érdemben tudott válaszolni a bizottsági üléseken felmerült kérdésekre és nem 

kellett a felmerült kérdéseket képviselő-testületi ülésen feltenni így ezzel nem húzódott szét a képviselő-testületi 

ülés. Arról se feledkezzünk el, hogy nincsen akkora apparátus jelen pillanatban, mint ami mondjuk volt egy évvel 

ezelőtt. Hiszen Jegyző Asszony mondta ki, hogy lassan elfogynak az érdemi munkát végző dolgozók a házban. 

Azt a kevés embert, aki megmaradt, próbáljuk meg ne túlterhelni, mert ha ők is elmennek, akkor elég nagy probléma 

lesz. Az új SZMSZ-szel kapcsolatban egyetlen kérdés merült fel bennem: beszélünk a mostani SZMSZ-ről, illetőleg 

párhuzamosan előkészítünk egy új SZMSZ-t. A mostaniban az van benne, hogy az összehívás a polgármester 

jogköre. Az újban viszont azt mondjuk, hogy ezt áttesszük a Házbizottsághoz, illetve az ő javaslata alapján hívja 

össze a polgármester az ülést. 

Képviselőtársaim! Egyet szeretnék: hogy a Képviselő-testület a legmagasabb képviseleti szerv legyen és ne a 

polgármester, azért ezt ne felejtsük el. Mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy mi az irány. Ezt is szeretném, ha 

nem felejtenénk el. Nekem egyetlen kérdésem van: mi most új SZMSZ-t hozunk létre, vagy a mostanit akarjuk 

módosítani? (A válasz: új SZMSZ-t hozunk létre.) Ezt az új SZMSZ-t záros határidőn belül be is akarjuk hozni 

képviselő-testületi ülés elé? Mert ha ez hónapokkal később kerül be a Képviselő-testület elé, akkor addig egy 

átmeneti megoldást kell kitalálni a mostani képviselő-testületi ülésekre. 

 

Árva Péter: Azt gondolom, hogy mi egy új SZMSZ-t szeretnénk, amely ezeket a szerkezetbeli hiányosságokat, 

üres pontokat, üres bekezdéseket már nem tartalmazza. Azt látom most az iránynak, hogy az összes magasabb 

jogszabályban, nem az Mötv-ben szabályozott dolog kikerül, de leíró, balladai jelleggel bekerül egy értelmező 

szöveg, ami nem része a jogszabálynak. Viszont a képviselő, vagy az érdeklődő lakosság munkáját segíti. Ettől 

függetlenül rettenetesen fontosnak tartom azt, hogy ami sürgős, javítandó kérdéskör, azt minél előbb napirendre 

vegyük és megtegyük. Nem tudom, hogy hogyan állunk ezzel a munkával, mert ilyen bizottságot még nem 

elnököltem, azt gondolom, hogy nagyon sokat haladtunk. Realitása annak, hogy az ősszel tető alá kerüljön az 

SZMSZ, szerintem még van. Ami ennél sürgősebb módosító javaslat, azt kérem, hogy tegyük meg, ahogy a 

múltkori ülésen is volt. Már Aljegyző Úrral és Jegyző Asszonnyal is egyeztettem, a 16. § (2) pontjának 

módosításával kapcsolatban, remélem ma el fogunk odáig jutni. Gondoltam, hogy nem előre venni lenne érdemes, 

hanem amikor eljutunk oda. Ami apró, kicsi módosítás, az tegyük meg most és szavazzunk róla. Tehát ez az én 

bonyolult válaszom, hogy egy újat írunk, de ha bármi van, amely kicsi javítás, kicsi módosítás, azt tegyük meg 

most.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Azt javaslom, hogy kérdezzük meg a Hivatalt, hogy nekik a kéthetente megtartandó ülés az 

csökkenti-e a munkaterhet, vagy nem. Az anyagok előkészítését és az utómunkálatokat nem kellene in-front-of 

kezelni. Ezzel felkérném a Bizottság Elnökét, hogy keresse meg a hivatali szerveket abban a kérdésben, hogy 

nekik segítené az életét, vagy nem? Szerintem időben ez rövidebb lenne és jobban szűrhető az, minthogy este 8 

után is élvezzük egymás társaságát. Takács Máriusz ötletéhez: önmagában nem tartom rossznak az ülés 

berekesztését és másnapon történő folytatását. Ha marad a havi bontás, egy aggályom van, mégpedig az, hogy a 

heti beosztás úgy néz ki: hétfő az Főváros, kedd Bizottság, szerda Bizottság, csütörtök képviselő-testületi ülés, 

tehát ez azt jelenti, hogy másnap tudnánk folytatni, az péntek, ami viszont rövidített munkanap. Még akkor is, ha 

elkezdjük reggel 9-kor. Ez azt jelentené, hogy csütörtökön 17:00 órakor vége lenne az ülésnek. Mert, ha két napon 

belül megy az ülésezés, akkor csütörtökön este ne tartassuk bent az embereket. Viszont a pénteki rövidített 

munkanap miatt beleeshetünk abba a hibába, hogy be kell fejezni 12:30 óráig és ha itt vagyunk 17:00 óráig, máris 

jóval több, mint 3 órával vagyunk túl a munkaidő végén. Ha meg azt mondjuk, hogy nem pénteken, hanem hétfőn 

folytatjuk, az meg szétdarabolja ezt az egészet annyira, hogy pont az a funkció veszik el, ami jó lehet. Mert ha azt 

mondjuk, hogy szerda-csütörtök a képviselő-testületi ülés, és akkor visszük keddre, hétfőre az üléseket, az 

szerintem nem feltétlenül fogja biztosítani mindazt, amit ettől szeretnénk elérni. Pláne akkor, ha az előterjesztések 

írója – Polgármester Asszony – nem tud jelen lenni, mert a Főváros ülésein kell lennie. Vélelmezem azt, hogy 
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belefoglaljuk az SZMSZ-be, hogy az előterjesztőnek, vagy delegáltjának jelen kell lennie a bizottsági tárgyaláskor, 

de ha rátoljuk a Főváros tárgyalási napjára, az viszont nem megoldható.  

 

Takács Máriusz: Egyrészt támogatom dr. Mátyás Ferenc ötletét, hogy a kéthetes bontással kapcsolatban mérje 

fel az Elnök Úr a Hivatalban, hogy ez milyen plusz terhelést jelentene, hogy hogyan lesz ennek a technikai 

kivitelezése. A jelenlegi SZMSZ-ben hogyan van benne az elnapolás? Ha elnapolás történik, akkor nyilván ad-hoc 

történik meg, hirtelen, helyben, aminek a támogatása nyilván nem túlságosan biztosított. Ez nagyon nem az a 

szituáció, mintha tisztában lennének azzal a képviselők, hogy lehet, hogy két napos lesz, ha sokáig tart a 

döntéshozási folyamat.  

Nagyon más a motivációjuk ebben az esetben meghozni a döntéseket és nagyon más az a szituáció, mint amikor 

helyben felmerül, hogy napoljuk el, de mikorra, mert alapvetően nem számítottunk arra, hogy lehet, hogy holnap is 

folytatjuk. Azt gondolom, hogy a jobb megoldás az az, hogy van ilyen, hogy élből azt mondjuk, hogy kettő naposra 

készüljenek a képviselők, ezt tudják ők is előre. Nyilván akkor kicsit motiváltabbak, hogy ha nem akarnak kettő 

napon döntést hozni, két napig dolgozni ezen az ügyön. Szerintem pont abba az irányba vinné a dolgot, hogy 

mindenki azon lenne, hogy egy napon fejezzük be a munkánkat. Másrészt értem, hogy a Hivatal egy átlagos héten 

12:30-ig dolgozik, ez havi egy pénteket jelentene, ami nyilván a Jegyző Asszony feladata technikailag megoldani, 

hogy aznap legyen Hivatal. Nyilván bármelyik napot ki lehet cserélni a hétfőt péntekre munkarend szempontjából. 

Most is megtörténik, hogy amikor itt vagyunk este 9-ig, akkor ők is itt vannak este 9-ig. Ez a fajta nehézség jelenleg 

is fennáll, jelenleg is megterheljük a Hivatalt. Ezzel lényegében ugyanezt tennénk, és ennek a problémának a 

megoldása Jegyző Asszony feladata.  

 

Deutsch László: Egyetértek Takács Máriusszal, tudniillik senki nem nélkülözhetetlen, így a Polgármesterünk sem. 

Állítólag vannak helyettesei. Ennél sokkal jobban izgat, hogy mikor lesz készen, mikor lesz végleges az SZMSZ. 

Tudniillik valóban szeretnénk mielőbb bevinni a képviselő-testületi ülésre és miután néhány változtatást 

eszközöltünk benne, nagyon szeretném, ha a szeptemberi már így működne.  

 

Árva Péter: Egy megjegyzésem lenne, azt szeretném tisztába rakni, hogy a Házbizottság nem hívhatja össze a 

képviselő-testületi ülést, mert az Mötv 45. §-a alapján a polgármester, vagy az alpolgármester hívhatja össze azt. 

Ezt fontos kihangsúlyozni. Olyan jogkört szeretnénk a Házbizottsághoz delegálni, amely a napirendi pontok 

összeállítása. Menjünk vissza a szöveghez: a 15. §-nál tartunk, remélem be tudjuk fejezni. A 4. pont szerint az 

előterjesztésnek tartalmaznia kell:  

a) az előterjesztés tárgyát,  

b) a határozati javaslatot (a tájékoztató és interpelláció kivételével), 

c) a végrehajtás határidejét év, hónap, nap, vagy pontos időszak megjelöléssel és felelősét, 

d) a jegyző törvényességi vizsgálatát igazoló kézjegyét, illetve törvényességi észrevételét  

e) a határozati javaslat elfogadásához szükséges többség jelzését,  

f) azt, hogy az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalandó, illetve amennyiben az előterjesztés tárgyában zárt 

ülés rendelhető el erre való utalást és az előterjesztő esetleges indítványát zárt ülés elrendelésére, valamint, hogy 

az előterjesztés a honlapon megjelentethető-e. Szerencsére az én általam elnökölt bizottságokban ez nyíltan 

zajlanak, de más bizottságban sokszor láttam. Aljegyző Úr, erről mondanál pár szót? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Az f.) pontnak az újdonsága igazából a 3. sorban a következő szöveg: az előterjesztő 

esetleges indítványa zárt ülés elrendelésre.  

Eddig fedlapon jelölhettük be, hogy zárt ülés rendelhető el, majd jött egy kis zavarodottság, hogy mi a helyzet most? 

Azt, hogy alapvetően nyíltak az ülések, azt hogy mikor kell zárt ülést tartani, azt az Mötv. rendezi. Ez igazából egy 

pontosítás, ahogy Elnök Úr mondja, amikor a fedlapon az van, hogy zárt ülés rendelhető el, az annyit jelent, hogy 

egy figyelemfelhívás az érintetteknek, de az előterjesztő maga már jelezheti, hogy indítványozza a zárt ülés 

elrendelését. Indítványozni kell, hogy az adott fórum erről döntsön.  
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Árva Péter: Maradjuk a sornál: g) a korábban hasonló vagy azonos tárgyban hozott határozatok visszavonására 

vagy módosítására vonatkozó javaslatokat. Erről, hogy mit jelent a hatályon kívül helyezés és visszavonás egy pár 

szót mondanál-e Aljegyző Úr? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: A hatályon kívül helyezés kifejezést nem ide illőnek tartom. A hatály az egyrészt 

jogszabályi kategória, illetve a polgári jogban használatos fogalom. Itt az lenne inkább a lényeg, hogy a határozat 

az fennmarad, vagy nem. Ha nem, akkor visszavonja, vagy módosítja. Részben úgymond fennmarad, másrészben 

nem határozat. Ez is egy pontosítás, egy megfelelőbb kifejezés használata, mint a hatályon kívül helyezés.  

 

Árva Péter: Az 5. pont az törlendő, a 6. pont pedig úgy módosul, hogy: a Képviselő-testület ülésén az e rendeletben 

foglalt szabályoknak megfelelően elkészített és benyújtott előterjesztések tárgyalhatók. Az előterjesztések az 

annak tárgya szerinti feladattal érintett bizottság állásfoglalásnak ismeretében tárgyalhatók. Az előterjesztés 

tárgyalását nem akadályozza, ha a bizottság állásfoglalását azért nem alakította ki, mert a bizottság elnöke az ülés 

összehívásáról nem gondoskodott vagy a bizottság nem volt határozatképes. Ez egy pontosítás, viszont az fontos 

kérdés, hogy jó-e ez a módja, ahogyan most csináljuk bizottsági elnökönként, hogy tájékoztatjuk a Képviselő-

testületet arról, hogy támogatták? Nem tudom, hogy ennek lehet-e valamilyen írásos keretet adni, amely utólag 

elkészül a képviselő-testületi ülésre, egy listát, hogy mit támogattak és mit nem támogattak? Kérdezem Takács 

Máriuszt, mint bizottsági elnököt, hogy ezt a jegyzőkönyvbe mondjuk a képviselő-testületi ülésen a támogatást és 

a nem támogatást, ez szerinted megfelelő keret erre, vagy elősegítené a működést, hogyha ezt írásban kiosztanánk 

a testületi ülés legelején? Ennek valami igazi keretet szeretnénk adni.  

 

Takács Máriusz: Azt gondolom, hogy fontos, hogy ez elhangozzék. Azok az állampolgárok, akik követik a 

közvetítést, illetve jelen vannak, azok nem olvassák el azt a papírt, ami elénk kerül. Onnantól kezdve, hogy ez nem 

hangzik el élőben, súlyát is veszti egy picit. Fontos, hogy ez elhangozzék, azzal, hogy egy bizottság döntött, ez a 

fajta élő szóbeli tájékoztatás kell, én ezt nem hagynám el semmiképpen.  

 

Gyurákovics Andrea: Kell, én is azt mondom, hogy kell, erre például a mai bizottsági ülés egy élő példa lesz, mert 

olyan napirendi pontot tárgyalunk, ami a József Attila-lakótelepet érinti.  

 

Árva Péter: Folytatnám a felolvasást. 6. pont: az előterjesztés tárgya szerint feladattal érintett bizottságot vagy 

bizottságokat az előterjesztő – a jegyzővel történő egyeztetést követően - jelöli meg. Ezt mi kértük korábban és ez 

így szerepel, erre nem térnék ki. 7. pont: a bizottságokkal történő egyeztetésről az előterjesztőnek kell 

gondoskodnia. (Előterjesztői jelenlét a bizottsági ülésen?) Azt gondolom, hogy ahogy a polgármestertől is elvárjuk 

azt, hogy ha van egy előterjesztése, a Bizottság előtt jelenjen meg, egy egyéni képviselői javaslatnál is szerintem 

ez elvárható. A polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselői előterjesztések képviseletével – 

az ülésről való távolmaradása esetére – más, előterjesztés benyújtására egyébként jogosult személyt is megbízhat. 

8. pont: A bizottsági ülésen - az önkormányzati képviselő kivételével – az előterjesztő vagy a (2) bekezdés szerinti 

megbízottja jelenléte kötelező, az előterjesztés csak akkor tárgyalható, ha az előterjesztő vagy megbízottja az 

ülésen részt vesz. Ezt egy kicsit szigorúnak érzem, mert ha van egy fontos előterjesztés, ami teljesen egyértelmű, 

szerintem azt, hogy ezt teljesen megtiltsuk, hogy ne hozhassunk ilyen ülést, én ezt nem tartom helyesnek. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Ez is egy olyan szabály, amire kértem a céget és egyet is értek vele, egy olyan esetkör van, 

ami problémás lehet, azzal, hogyha azt mondjuk, hogy azt nem is lehet tárgyalni. Egyéni képviselői indítvány: 

nagyon sok esetben a bizottsági ülések párhuzamosan futnak egymás mellett (például KOEN-GKB). Ha van olyan 

egyéni képviselői indítvány, amikor a képviselő benne van egy bizottságban, ahol ott kell lennie, de nem tud két 

helyen lenni és mondjuk az összes bizottság tárgyalja a képviselői indítványt, akkor azért ne lehessen tárgyalni, 

mert nem tud osztódni, az nem egy szerencsés dolog. 

Nyilván az sem megoldás, hogy akkor, amikor éppen oda kell menni, akkor otthagyja a bizottsági ülését és átszalad, 

mert nézzük meg, hogy amikor a Lime-s előterjesztésről tárgyaltunk egyedüli napirendi pontként a VB-ben, az egy 

óra volt, az az egy napirendi pont. Az is 3 darab egyéni képviselői indítvány volt. Ha ez a párhuzamos üléseken 

megy, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani, egy egyéni képviselőnél. Nem is beszélhetünk arról, hogy ki a 



13 
 

helyettese, az előkészítője, mert az ő maga. Ilyen szigorú szabályt hozni az pont az egyéni képviselői jogokat 

sértené, vagy korlátozná, ezt én javasolnám úgy megfogalmazni, hogy az a változtatási igény, amit mi szerettünk 

volna elérni ezzel, az megvalósuljon, viszont, ne hozzunk egyéni képviselőket ilyen helyzetbe.  

 

Árva Péter: Ha jól olvasom a szöveget, megismétlem: a bizottsági ülésen az önkormányzati képviselő kivételével, 

tehát ha kivételt képez ezen szabály alól, az előterjesztő, vagy megbízottja jelenléte kötelező.  

Ezt úgy értelmezem, hogy az egyénre pont nem vonatkozik, de hogyha egy bizottsági előterjesztés van, akkor a 

bizottsági elnöknek ott kell lennie. Tehát például, ha úgy döntünk, hogy ez jó, mert ha ez a szabály érvényben 

lenne, akkor nekem, mint a Bizottság elnökének végig kellene a következő rendkívüli képviselő-testületi ülést 

ülnöm, mind a 8-at, amiben ezt az SZMSZ-módosítást tárgyaljuk. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem így gondoltuk 

első körben, de én azt a megjegyzést írom ide, hogy biztos, a cél rendben van, de vet fel kérdéseket, ezt kérem, 

hogy gondoljuk át a következőkben.  

 

Gyurákovics Andrea: Félve szólok hozzá, nehogy félreértsenek a képviselőtársaim, de próbálok egyszerű 

mondatokban fogalmazni. Tehát: hogyha egy egyéni képviselői előterjesztést több bizottság tárgyal, az elnöknek 

megvan az a hatásköre, (megint a gyakorlati részéről próbálok közelíteni) ezt a képviselő jelzi. Adott esetben a 

napirendi pontokat fel tudja cserélni, egyeztetve úgy, hogy az a képviselő részt tudjon venni, így két bizottsági 

ülésen is. Az előterjesztéséhez pedig – mint előterjesztő – hozzá tudjon szólni. Ez a szabályozás bent kell, hogy 

maradjon, és megint emlékeztetném a képviselőtársaimat arra, hogy az elmúlt időszakokban történt, hogy a 

bizottsági üléseken mi tettünk fel kérdéseket, és nem volt érdemben, aki válaszoljon. Így nem lehet bizottsági ülést 

tartani, és pontosan ez húzza el a képviselő-testületi üléseket is. Bizottsági ülésen nem kapunk választ, valahol, 

valami választ szeretnénk, bár van, amikor a képviselő-testületi ülésen sem kapunk választ, de ez már egy másik 

történet. Azt gondolom, hogy ennek benne kellene maradnia, legyen ez egy olyan, hogy vegyük ezt nagyon 

komolyan. Akkor az előterjesztők is komolyan vesznek képviselőket, bennünket.  

 

Takács Máriusz: Azzal a szándékkal nagyon egyetértek, hogy legyen kitől kérdezni, és ez egy nagyon fontos 

dolog, hogy a Bizottságnak is, a Képviselő-testületnek is a meghozatalához, ott helyben kaphassanak információt. 

Ez egy nagyon fontos dolog. Ami tény, hogy jelen pillanatban nem mindig valósul meg. Ezzel együtt az egyéni 

képviselőt úgy állítani, hogy majd akkor odébb pakolom a napirendedet, hátha ideérsz és hátha tudsz nekünk 

válaszolni, egyébként pedig levesszük a napirendről, ha nem vagy itt, értem hogy ezt technikailag akarattal meg 

tudjuk oldani, de nekem megnyugtatóbb lenne, ha ezt az SZMSZ-ben szabályoznák. Hogy ne történhessen meg 

az, hogy valakit levesznek napirendről azért, mert nincsen ott, mert nem tud ott lenni. 

 

SZÜNET 

 

Árva Péter: A 15. § tárgyalásával fejeztük be, és a 16. § határozatképessége a következő. A jelenleg hatályos 

SZMSZ-t olvastam fel, vagyis: „A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a Képviselő-testület 

tagjainak több mint a fele, legalább 10 fő, jelen van. (2) Határozatképesség hiánya esetén a Képviselő-testület 

ülését egy alkalommal, 7 napon belüli időpontra, ugyanazon napirendek tárgyalására össze kell hívni. A 

határozatképesség hiánya miatt egy alkalommal összehívott ülés határozatképtelensége esetén a nem tárgyalt 

napirendi javaslatokat kötelezően fel kell venni a következő rendes ülés napirendjére. 

Nem ez volt, amit én kerestem, hol van az, amit én kerestem kérdezem Aljegyző Úr? Igen, bocsánat, a 21-es pont 

(7) bekezdése. Megadom a szót, de szeretném, ha idáig eljutnánk és erről beszélnénk. Viszont, először 

Gyurákovics képviselő asszony mondott valamit, hogy van egy hosszútávú folyamat, de ami kis hiba, azt lehet, 

hogy helyben is érdemes lenne javítani.  

 

Deutsch László: Még az előző témához szóltam volna hozzá, csak szünetet rendelt el az Elnök Úr. Nem véletlenül 

kértem az SZMSZ bizottságot, hogy vegyük be, hogy az előterjesztéseken szerepeljen az előkészítő neve is, hiszen 

abban a pillanatban, hogy ha a Polgármester Asszony az Alpolgármester Úr, vagy a „dadus” nem lehet jelen, az 

előkészítőtől kérdezhetünk. Tehát tudják helyettesíteni az előterjesztőt. Ha ez benne van az SZMSZ-ben, akkor 
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ehhez ragaszkodhatnánk, és több információt kapnánk, több indokot kapnánk, könnyebben megértenének az 

előkészítői, illetve, hogy az előterjesztő mit akar.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Pont a 10 fő miatt rájöttem, hogy ez nem is ebben van, hanem a 27 .§ (2) pontban csatlakozik, 

amire gondoltam hirtelen, mert ennél a paragrafusnál is oda van írva az, hogy 10 fő a határozatképesség. Ez vet 

fel kérdéseket és vet fel problémákat. Nem a határozatképesség szempontjából, hanem a minősített többségnél. 

Mindkettő dolog olyan, aminél figyelni kell. Jelenleg a minősített többség a Képviselő-testületnél ugyanúgy SZMSZ-

ben dekralált, (27. § (2) bekezdés) 10 fő. Viszont vannak olyan esetkörök, ahol nem tudom, hogy az Mötv. ezt 

megengedi-e, hogy ez a 10 fő csökkenhet. Gondolok például arra, hogy Bácskai Polgármester Úr helye jelenleg 

betöltetlen, őt a többséghez hozzászámolni, úgy, hogy egyébként nincsen a pozíciója betöltve, ez nincsen rendben.  

Értem, hogy a Parlamentben a 133 fő, az 133 fő, függetlenül attól, hogy kivel mi történik, de vannak olyan esetek, 

és erre mutatott rá a legutóbbi képviselő-testületi ülés, ahol eseti összeférhetetlenség áll fenn és eseti 

összeférhetetlenség miatt nem vehet képviselő részt a szavazásban, viszont ez a minősített többséget nem 

csökkenti. Tehát lehet szó akár arról, hogy érintettség miatt, vagy bármi miatt akár 5-6 képviselő is érintett, akkor 

azt az 5-6 képviselőt azt kivonjuk a szavazásnak a lehetőségből, ők nem szavazhatnak, de ugyanúgy a 10 fő a 

többség, amit el kell érni. Ez egy nehezebb dolog, valahol méltánytalannak érzem, hogy alkalmazzuk az eseti 

összeférhetetlenségi szabályokat, vagy betöltetlen mandátum van, akkor ezek figyelmen kívül maradnak a 

minősített többség szempontjából.  

 

Árva Péter: Akkor menjünk vissza az általam felvetett javaslatra, valamiért ellapoztam. Igen, 10. § (4) pont a 

rendkívüli ülést nem kell összehívni, ha a kezdeményezés átvételét követő 15 napon belül a Képviselő-testület 

rendes ülést tart. Ebben az esetben az indítványt a rendes ülés napirendi javaslatai közé fel kell venni. Tehát én 

azt gondolom, hogy ez a két rendes szó, ebben a bekezdésben törlődne, tehát rendkívüli ülést nem kell összehívni, 

ha a kezdeményezés átvételét követő 15 napon belül a Képviselő-testület ülést tart, ebben az esetben az indítványt 

az ülés napirendi pontjai közé fel kell venni. Azt gondolom, hogy ez megint egy olyan kis módosítás, amit érdemes 

lenne megtennünk, mert például, hogyha ez érvényes lett volna, akkor egyszerűbben lett volna orvosolható a 

múltkori rendkívüli testületi ülésen, a különböző előterjesztések napirendre vétele. A végeredmény az, hogy így is 

két rendkívüli ülést tartottunk egymás után, ami ilyen formában nem voltak összevonhatók. Azt kérdezném a 

Bizottságtól, hogy a 2 héttel ezelőtti határozatunkhoz hasonlóan, csinálunk-e erre egy módosító javaslatot? 

 

Gyurákovics Andrea: Ha a 4-es pontot nézzük és kivesszük ezt a részt, akkor a két következő, rendes ülésen kell 

tárgyalni, én kérdezem, mert nem vagyok jogász? Az 5-ös pont nem megy ennek szembe? Tehát a rendkívüli 

ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, ill. amelyet az (1) bekezdés szerinti 

meghívó tartalmaz. 

 

Takács Máriusz: Nem teljes értem, mert azért erre is vonatkozik az a szabály, hogy 3 napon belül be kell nyújtani, 

tehát adódik egy olyan szituáció, hogy lesz egy rendes, vagy rendkívüli ülés, amelyet lehet, hogy 3 nappal előtte 

hívtuk össze. De utána bejön még egy ilyen ügy, majd a rákövetkezendő, napon, amely miatt rendkívüli ülést 

kellene tartani, akkor e szerint a szabály szerint nyilván beosztható, de akkor nem hozható be mégsem. Értem a 

szándékot, egyet is értek vele, azt érzem, hogy van egy olyan helyzet, ami még mindig nincsen teljesen tisztázva, 

pedig szerintem nem lenne rossz. Az, hogyha van egy rendkívüli képviselő-testületi ülés. Ez valamiért össze lett 

hívva, ha vannak még sürgősségi ügyek, azt is ki lehessen bővíteni valahogy. Tehát nem tudom, hogy az Mötv. 

ezt megengedi-e, vagy hogy mennyire szabályozza a rendkívüli ülést, csak az SZMSZ, illetve az Mötv.? De azt 

gondolom, hogy ez is egy elképzelhető eshetőség, ha már összeülünk egy rendkívüli ülést megtartani, akkor akár 

ott is – jó lenne, ha a sürgősségi dolgokat ott is tudnánk tárgyalni – nyilván azt, aminek van sürgőssége.  

 

Árva Péter: Jogi választ ezekre a felvetésekre nem tudok adni az én mérnöki agyamban mérnöki választ tudok 

adni, tehát Gyurákovics képviselő asszony felvetésére, ha ez ellentétes az 5. ponttal, akkor az 5. pontot ki kell 

egészíteni azzal, hogy kivéve: a fenti helyzet 4-es pontban lévő helyzettel. A Takács Máriusz által javasoltak 

kapcsolatban az a válaszom, hogyha a kezdeményezés átvételét követően, de minimum 3 napi távolsággal, tehát 

ez is megfogalmazható mérnökileg. Tehát ez az utolsó 3 napban az a jog ebben nem sérül, mármint a képviselőnek 
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az a joga, hogy tudja, hogy miről fog összegyűlni ebben az időpontban. Azt gondolom, hogy valamilyen javaslatot 

erre az időpontra érdemes lenne szabályozni, csak az a kérdés, hogy mi Bizottságként akarjuk-e ezt olyan formába 

hozni, hogy ezzel kapcsolatban egyértelmű kérdéssel forduljunk Aljegyző Úrhoz, hogy egy ilyen tartalmú 

előterjesztést készítsen a számunkra? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Szerintem a jelenlegi rendelkezésekből, ha Elnök Úr arra a szituációra 

gondol, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményező képviselő indítványára a rendkívüli képviselő-

testületi ülést össze kell hívni, képzelhető el, hogy a 15 napon belül, rendes testületi ülés és akár még több 

rendkívüli ülés van addig. Tehát nem az, amely a rendkívüli és a rendes testületi ülésre kerülne, ha 15 napon belül 

van az a rendkívüli téma, hanem egy korábbi, rendkívüli ülésre. Úgy gondolom, hogy ezekből a rendelkezésekből 

is az következik, hogyha a polgármester ezzel 15 napon belül, rendkívüli ülést hív össze, mert azt valamely 

témában indokoltnak tartja, de már itt van a képviselők rendkívüli ülésre való indítványa, akkor azon a rendkívüli 

ülésen, amit egyébként is összehívna más témában, tárgyalni kell és fel kell venni azt a témát, amit mondjuk mások 

kezdeményeztek rendkívüli ülésre. Ez szerintem természetes dolog, hogy nem lehet megtenni azt, hogy azért, mert 

más indítványa, mert az egyrészt a polgármesteré, meg mondjuk, ha a képviselők megfelelő számban vannak, 

akkor elválna a két rendkívüli ülés. Szerintem – bocsánat, hogy így fogalmazok – a józan paraszti ész, ami ezt 

diktálja, de egyértelművé tenni valamilyen módon lehet ezt a dolgot, mert az a cél, hogy ha egyébként is rendkívüli 

ülést tartana más témában, akkor az feltétlenül kerüljön oda akkor. Ugye? 

 

Árva Péter: Szerintem ez nem egy olyan sürgető módosítás, hogy most erről döntsünk, de azt nagyon szeretném, 

hogyha a következő ülésünkre egy ilyen tartalmú pontosítást előkészítene Aljegyző Úr, és akkor ezt a következő 

ülésünkön megvitatnák. Ha egyetértünk vele és olyan formában hozza a Bizottság, hogy ezt közösen támogatjuk, 

akkor ebből szeretném, ha megint csinálnánk egy közös előterjesztést, mint a legutóbbi SZMSZ módosítás 

visszavonásával kapcsolatos előterjesztésünk.  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Még egy gondolat ehhez: engedjék meg, hogy ezt mondjam, hogy a 

Bizottság gyakorlatilag arra kapott feladatot, hogy áttekintse az egész SZMSZ-t. Annak a módosítását, vagy adott 

esetben új SZMSZ elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Tehát nem egy jogi természetű megszólalás, de 

én ezt nem tartom szerencsésnek azért, hogy egy-egy dolgot kiragadjunk, hogy ezen kívül, soron kívül, 

kezdeményezzen ebben SZMSZ módosítást a Bizottság.  

Tehát azt nem tartom szerencsésnek, hogy egy-egy apróságnak, vagy nem apróságnak a soron kívüli módosítását 

kezdeményezze. Javaslom megfontolni, hogy bár a többen a kevesebb benne van, de mégiscsak az átfogó, 

áttekintésre kapott feladatot és felhatalmazást a Bizottság. 

 

Árva Péter: Most nincs itt Torzsa képviselőtársam és én nem vagyok jó színész, nem tudom jól elmondani az Ő 

hanghordozásával, de hallom és látom magam előtt, hogy apró módosítása az SZMSZ-nek az, hogy gyakorlatilag 

az összes bizottsági jogkört, vagy szinte az összes bizottsági jogkört és a testületi jogköröket nem tartjuk 

apróságnak. Azért az fontos volt, hogy hallom a képviselőtársam szavait – szerencsére vannak hozzászólók. Ezért 

én azt gondolom, hogy ez a kérés a Bizottság részéről, vagy ennek megszövegezésben segítsen nekünk, vagy én 

egyéni képviselőként kérem Aljegyző Urat, hogy ebben nekem segítsen, attól függően, hogy a Bizottság tagjai 

hogyan nyilatkoznak a következőkben. 

 

Gyurákovics Andrea: Valahogyan nem a paragrafusokat tárgyaljuk, hanem másról beszélünk, de akkor javaslom, 

hogy térjünk vissza erre a témára. Egy rövid mondat: akkor ezek szerint Aljegyző Úr megerősített bennünket abban, 

amit Deutsch képviselőtársam is mondott, hogy igazából ne szabdaljuk szét a régi SZMSZ-t, hanem minél 

hamarabb készüljön el az új, és annak alapján (az új alapján), kerüljön be végre a bizottságok elé és a képviselő-

testületi ülés elé, hogy akkor tényleg érdemben tudjuk tovább folytatni a munkát ősztől.  

 

Takács Máriusz: Szintén amellett érvelnénk, bár értem a fontosságát és praktikusságát ennek a dolognak, és 

ezzel a messzemenőkig egyetértek, vagyis azt hogy az előző SZMSZ módosító javaslatunk az arra vonatkozott, 

hogy a megváltoztatott SZMSZ-t állítsuk vissza, és ennek van egy erős indokoltsága a benyújtás részéréről. 
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Apránként módosítsuk, hogy ha nem látjuk magunk előtt azt az időt, vagy távolinak látjuk magunk előtt azt az időt, 

amikor az új SZMSZ-t képesek leszünk letenni a Képviselő-testület elé. Azt gondolom, hogy ezt nem szabad 

nekünk felaprózni, bármennyire sok helyen találunk módosítást, (bár ezeknek az alapjait bőven lefektettük).  El 

tudom fogadni, hogyha érkezik – valami nagyon fontos okoltsággal – amiben úgy érzem, hogy most nagyon fontos, 

hogy ebben változtassunk. De hozzáteszem, hogy mivel nincsenek rendes testületi ülések, amiből ki tudja mennyi 

lesz, mert nyilván vannak döntéshelyzetek, amelyeket meg kell hoznunk, most lenne ennek igazán értelme. 

Úgysem fog addig átmenni, ha van egy ilyen javaslatunk, a képviselő-testületi ülésen. Nem vagyok benne biztos, 

hogy ennek van külön okoltsága.  

 

Árva Péter: Az indokoltságát, hogy a mostani rendkívüli ülések száma indokolja, de volt a Fidesz frakció részéről 

is egy rendkívüli kezdeményezés, tehát ezért gondoltam ezt megtenni. Azt elfogadom, hogy egy ilyen módosítás 

az kizárólag egy rendes ülésen, szeptemberben tárgyalható, ilyen értelemben képviselőtáraimat meggyőztem és 

akkor ezt halasszuk el egy kicsit. Reméljük ezek a módosítások nem vesznek el és térjünk vissza rá, mert ezek 

fontos dolgok. Ennek a Bizottságnak az a szokása, hogy két óra időtartamban tárgyalunk, ez most letelt. Az a 

kérdésem a képviselők felé a Hivatalhoz, hogy egyrészt tudunk-e a Hivatalhoz két hét múlva – július 27-én tartani 

egy ülést? Ez érinti-e Aljegyző Úr szabadságát, illetve az igazgatási szünetet? A másik, hogy van-e olyan időpont, 

amelyik még az igazgatási szünet előtt megvalósítható, szabadsága után, és az igazgatási szünet előtt, vagy a 

szabadsága előtt, tehát van-e olyan időpont, ahol tudunk ülni? Kérdezem képviselőtársaimat, hogy fentiek alapján 

két hét múlva megfelelő-e? Július 27-én tudunk-e ülés tartani, biztosítható-e a határozatképességünk? Akkor 

maradjunk abban, hogy 2021. július 27-én folytassuk az ülésünket és értelemszerűen az igazgatási szünetet pedig 

kihagyjuk és akkor 3-4 héttel később fogjuk folytatni a megbeszélést. A 2. kérdésem, hogy a Bizottság tagjai hogyan 

bírják erővel? Rekesszük be mára, vagy folytassuk? Ha senki nem szól hozzá, akkor úgy érzem, hogy elfáradtunk, 

nincs hozzászóló, ebből arra következtetek, hogy fejezzük be? 

 

Gyurákovics Andrea: A folytatás mellett az döntene, hogy most eljussunk-e egy bizonyos paragrafusig, vagy 

legalább egy fejezetet zárjunk le, mert most ez egy kicsit csapongó volt ezt a mai bizottsági ülés, ami nem probléma, 

csak elvesztettem a fonalat, hogy most hol fejeztük be? Melyik paragrafusnál? 

 

Árva: Péter: Igen, én is ezt érzem, és ezért vannak bennem az a késztetés, hogy haladjunk tovább ezzel a 

dologgal. Az elmúlt, 2 héttel ezelőtt volt az első rendes ülésünk, nagyon sok ment el a lokálpatrióták javaslatára, 

nem tudtunk neki indulni és ma is túl sok apróság miatt mentünk félre. Azt kérem, hogy húzzunk bele még egy kört 

és akkor folytassuk a munkát. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Viccen kívül: nagyjából mi a terv, hogyan tudunk haladni? Tehát, ha jól értem ülünk két hét 

múlva, és még ráhúzunk, augusztusban ülünk, amikor vége van az igazgatási szünetnek, és az jelenti-e azt, hogy 

augusztusban még erről beszélünk? Akkor a szeptember 9-i képviselő-testületi ülésre össze tudunk-e állítani egy 

szöveget? Igen – nem? Ha nem, akkor az októberire menne, és ha van szöveg, akkor – ha jól tudom – két 

fordulóban tárgyalnánk le, tehát ha szeptemberben elkészül a szöveg, akkor októberben tudnánk elfogadni az 

SZMSZ-t és ha nem készül el szeptemberben, akkor novemberben tudnák véglegesen elfogadni ezt az SZMSZ-t? 

Kiindulva, hogy van-e lehetősége annak, hogy elfogadjuk például november 9-én – második csütörtöknek tűnik – 

hatályba léptetni december 1-jével, vagy másnappal, mert azért új SZMSZ-nél elég sok változás van? A következő 

képviselő-testületi ülésre kelljen alkalmazni, vagy a hatályba lépéssel mindenképpen úgy tudunk csak számolni, 

hogy január 1-jével?  Van ez a pár kérdés a fejemben, ezért, ha most nagyjából tudnánk fixálni  az szerintem egy 

jó dolog lenne. A másik, hogy Elnök Úr tudja-e vállalni azt, hogy erre a két hetes üléses történettel kapcsolatban a 

következő ülésre – július 27. – be tudja-e szerezni a különböző véleményeket, irodáktól, Jegyző Asszonytól, hogy 

ez az adminisztratív terhek szempontjából könnyítést jelentene-e a Hivatalnak, vagy nehezítést? 

 

Árva Péter: Azt gondolom, hogy amit dr. Mátyás Ferenc vázolt, az teljesen reális. Ehhez az kell, hogy mi történt 

eddig. A régi SZMSZ átolvasásán végigmentünk az elejétől a végéig. Most egy módosításnak a 2. olvasásánál 

tartunk, amiben megjelöljük a döntési pontokat. Azt gondolom, hogy lassan haladunk, mert nagyon gyakran 

ismételjük magunkat és ugyanazok a dolgok jönnek elő. Sokkal operatívabban kell ezeket a kérdésköröket kérdési 
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pontként megjelölni, és egy kompromisszumnak látszó javaslatot belerakni, de ezzel a menettel azt gondolom, 

hogy szeptember elejére összeállhat egy javaslat, ami nem egy szöveges javaslat, hanem döntési pontokat 

tartalmazó javaslat. A képviselőknek a frakció megbeszélésen csak a döntési pontokról kell beszélni, ezzel segítik 

a Bizottság és a képviselőtársaink munkáját. Ezek után a döntési javaslat összeállhat reálisan októberre. 

Beküldhetünk egy SZMSZ-t, amelyben ezen döntési pontoknál kényszeríthetünk egy általunk vélt döntést, de erről 

azt gondolom, hogy ez nem helyes irány. Az a helyes, ha ezekről első olvasatban felhívjuk a figyelmet a lényegre, 

és ezek után dönt a Bizottság, egy már a képviselő felhatalmazását bíró döntésben, ahol ezt a frakciók végig 

tárgyalták. Ha így van, akkor az optimális időpontja ennek az első tárgyalására az az október hónap és november 

a végtárgyalásnak az időpontja. Ezt próbáljuk tartani és kérem, hogy jegyezzük: Alpolgármester Úr teljesen 

korrektnek tartja mindezt.  

 

Deutsch László: Vagy akkor, vagy már a demencia tüneteinek hatása érződik rajtam, de én úgy tudom, hogy mi  

a Képviselő-testület SZMSZ-éről tárgyalunk és nem az irodákéról.  

 

Árva Péter: Elnézést, az előbbiek közül kimaradt, hogy természetesen ezt az egyeztetést elvégzem. Semelyik 

hivatalvezető nincs felhatalmazva arra, hogy nyilatkozzon, tehát Jegyző Asszonynál kell ezt a kérdést feltenni és 

neki kell megválaszolni. 

 

Takács Máriusz (ÜGYREND): Javasolnám, hogy 13:00 óráig dolgozzunk és hogyha feltétlenül tovább akarunk 

dolgozni, akkor egy ebédszünet után tegyük meg azt, de én azt gondolom, hogy ebben a melegben 3 óra munka 

az elvárható mennyiség tőlünk és nem biztos, hogy a 3 órás VIK előtt egyben kell ezt folyatni. 

 

Árva Péter: Szinte mindannyiunknak van még egy másik bizottsága ma délután. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Természetesen egyetértek vele, hogy ez a Képviselő-testületnek az SZMSZ-e, de nem tudjuk 

kiragadni abból a környezetből,  amelyben  működik.  Szerintem az, hogy tekintettel vagyunk egymásra, a Hivatalra, 

az egy fontos kérdés, és ha gondolkodunk egy strukturális váltáson, mint ez a kéthetes rendszer, akkor illik kikérni 

a véleményünket, hogy mégiscsak a mi működésünk, de az ő idejükkel és energiájukkal is játszunk, főleg, ha esti 

ülések is vannak. Vélhetően szívesebben töltik ezt az időt a családjukkal, de egy fontos dolog az, hogy egy ilyen 

váltás esetén a környezetnek a véleményét kérjük ki. 

 

Árva Péter: Ott tartottunk, hogy a 16. §-t lezártuk. Az ülés menetét a 17. paragrafussal folytatnánk.  Itt nincsen 

komoly változás. A 4. pontban vannak a napirend előtti felszólalások, a kérdések, valamint az interpellációk – előbbi 

sorrendben – amely egy olyan javaslat, amellyel egyetértettünk. Azt kérem, hogy bármelyik pontnál tartok is, amikor 

vita lenne, akkor jelezzétek a hozzászólási szándékokat. A 6. pontban az ülésen minden frakció négy döntési 

pontról rendelkezik, mert erről fontos, hogy beszéljünk még szóbeli alkalommal. Legfeljebb 10 perc időtartamra 

szünetet kérhet, amelyet az ülés elnöke köteles elrendelni. Ebben a pontban jegyeztem meg Aljegyző Úrnak az 

egyéni szünet kérdések lehetőségének az átgondolását, (egyéni képviselő kérhet-e szünetet és milyen feltételei 

vannak). 18. § - napirend előtti felszólalás: a Képviselő-testület ülésének elfogadott napirendjén nem szereplő - 

rendkívüli önkormányzati ügyben - a tárgy megjelölésével bármely képviselő felszólalhat. 2. pont: a napirend előtti 

felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. Vitának és határozathozatalnak helye nincs. Vagy: A napirend előtti 

felszólalás frakciónként legfeljebb 6 percig, független képviselő esetén legfeljebb 3 percig tarthat. Ennek az 

előterjesztésnek az a célja, hogy az ülés időhosszát – lehetőség szerint – mederbe tereljük. Nekem mind a kettő 

elfogadható. 

 

dr. Mátyás Ferenc: Ha figyelünk az időtartamra, vagyis képviselő ne beszéljen 3 percnél többet, akkor az 

szerintem vállalható és tartható. Nem minden képviselő szokott napirend előtt felszólalni, de azért a keretek nem 

merülnek ki. Ha van egy jobb beszélővel megáldott ember egy frakcióban, az már el tudja vinni azt a 6 percet, ha 

nem előre begyakorolt szövegről van szó, hanem élőszóról, akkor nagyon-nagyon nehéz az időre odafigyelni. 

Hiszen ez a 3 perc az rendben van, mindössze annyi a fontos, hogy 10-15 mp-es türelmi idő van, mielőtt a szó 

elvétetik tőle. Szerintem az első az, ami inkább a jobb, mint a frakciónként 6 perces. 
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Gyurákovics Andrea: Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért a képviselők próbálják a keretidőt 

betartani, mondjuk egy mondatot még hozzátesznek. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy vitának helye 

nincs. Viszont van. Az SZMSZ leírja, hogy nincs helye vitának. Ez arról szól, hogy a képviselő napirend előtt 3 

percben elmondja, hogy milyen baja van, mit vett észre, miről van szó, a levezető elnök megköszöni, és utána a 

következő képviselőnek átadja a szót. Nem az van, hogy hosszú perceken keresztül akár 10-15 percen keresztül 

hallgatjuk a levezető elnöktől, vagy bárkitől a választ. Erre nincsen lehetősége. Ez egy olyan dolog, hogy mi hiába 

szabályozunk, ha ez a gyakorlatban nem kerül betartásra. Nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek az 

SZMSZ rendelkezéseit. Elmondtam már előzőleg is: mi magunkat lekorlátozhatjuk, be is fogjuk tartani, csak más 

nem tartja be.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Erre lehet egyébként megoldás, amit Deutsch Képviselő Úrral is beszéltünk, hogy van a 

Házbizottság, aki figyelemmel kíséri az SZMSZ ilyen alakulását.  Nyilván én személy szerint nem merem vállalni, 

hogy minden másodpercben az SZMSZ-nek a legutolsó apró alpontjának minden egyes betűje a fejemben lesz, 

azért az egy nagyon komoly bírói skill kell, hogy legyen, de vannak a kardinális pontok, erre lehet figyelni és 

házbizottsági elnökként, ügyrendben szót lehet kérni és felhívni a figyelmet arra, hogy tartsuk be az SZMSZ-nek a 

vonatkozó szabályát, mert SZMSZ sértés történik.  Ez szerintem működőképes dolog és akkor azzal szerintem 

lehet terelni a helyes irányba. Jelenleg nincsen ilyen funkció, ha ez kiépítésre kerül, akkor utána lehet ennek nézni, 

de addig nehezebb.  

 

Takács Máriusz: Azzal, ha 18 x 3 perc, vagy 3 x 6 +3 perc, az világos, hogy ez a javaslat arról szól, hogy 

korlátozzuk ezt az időt jelentősen, amit a napirend előtti felszólalásokkal tudunk tenni. Szerintem ez egy szándék 

volt a Bizottság részéről és egy szándék arra, hogy kicsit jobban irányba állítsuk a képviselő-testületi üléseinket, 

határozottabbá, gyorsabbá tegyük a mondandónkat. A frakciómnak elfogadható a 6 perc, azt gondolom, hogy van 

olyan frakció, ahol nem négyen ülnek, hanem heten, ott azért nagyon más ennek a dolga. Mindazonáltal azt 

gondolom, hogy a technikai kérdés fontos, ráadásul a politikai mondandókat is meg tudja oldani minden frakció. A 

frakcióvezető mondja el, hogyha el kell mondani, hogyha ki akarja hangosítani. Támogatom azt a szándékot, hogy 

adjunk egy markánsabb keretet ennek, pont azért, mert úgy látszik, hogy ezzel nagyon sok idő megy el és általában 

pont azért, mert nincsen vita, mert nem tudunk párbeszédet folytatni. Ezek nem annyira hasznosak, miközben 

belefolyunk egy vitába, ami pedig már nem szabályszerű. Amellett érvelnék, hogy változtassunk a jelenlegi 

szabályozáson. Miközben az egy fontos érv, hogy a képviselők jogát ne csorbítsuk és ez fontos, és bizony-bizony 

az egyes körzetekről van mit elmondani időnként. Ennek azért van haszna és fontossága. Ha valaki el akar 

mondani valamit, az azért a képviselő-testületi ülésen megtalálja az időt, hogy mikor adjon annak hangot.  

 

Árva Péter: Nekem egy gondolatom fogalmazódott meg: a napirend előtti felszólalás az lehet felszólalás, amikor 

elmondunk valamilyen dolgot, vagy lehet kérdés is. A kérdés belezavarodik ebbe a dologba, mert a korábbi 

pontoknál többször szerepel a kérdés szó. A kérdés az egy másik műfaj, és az a történet, hogy én kérdezek valamit 

a városvezetéstől, az napirend előtt nem működik. Tehát egy retorikai kérdést megfogalmazhatok, de választ ne 

várjak rá, mert hivatalosan kérdésre sem válaszolhat a városvezetés. Viszont akkor ezt be kellene tartani.  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Igen Elnök Úr, azt kérdésként kell megfogalmazni, gyakorlatilag ugyanott tartunk, hiszen 

a napirend megállapítását megelőzően jelzi a képviselő, hogy napirend előtt kíván felszólalni, vagy kérdést kíván 

feltenni. Ez a két választási lehetősége van és az adott műfaj szerint vagy napirend előtt szólal fel, vagy kérdésként 

felteszi a kérdést, amire pedig választ kell, hogy kapjon. 

 

Árva Péter: Tehát megint oda jutottunk vissza, hogy mennyivel jobb lenne, ha a meglévő SZMSZ lenne betartva 

és nem szétszögeznénk egy újabbat. De menjünk tovább. A napirend előtti felszólalás egy fontos napirendként van 

megjelölve. Döntési pont, hogy két verzió van a szövegben és úgy kerül egy képviselő elé, a frakciók elé kerülő 

anyag, amely döntési pontként rá van irányítva a figyelem és majd lesz egy olyan ülésünk, amikor ezekről a döntési 

pontokról szavazunk. Előállítunk egy anyagot és az megy majd a képviselő-testületi ülésre. A következő a 19. § - 

a kérdés: Bármely képviselő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselő-testület ülésén: 
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a) a polgármestertől, 
b) az alpolgármesterekről, 
c) a jegyzőtől, 
d) a bizottság elnökétől, 
e) a részönkormányzat elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet. 

 
A kérdésnél vitának és határozathozatalnak helye nincs. Tehát a kérdés az műfaját tekintve olyan, mint a napirend 

előtti felszólalás, ugyanúgy a napirend előtt van, csak az egyik az egy kérdőjellel végződik a másik egy ponttal és 

attól függően, hogy mi a mondat végi írásjel, annak tükrében válaszolhat rá a polgármester, vagy nem válaszolhat 

rá. Jó, ha mi tudjuk ezt. A kérdésnél vitának és határozathozatalnak helye nincs. A kérdésre az ülésen szóban, 

vagy 15 napon belül írásban választ kell adni.  

 

Takács Máriusz: Tehát ha jól értem, akkor a kérdés lényegében napirendi előtti hozzászólás, amelyre válaszolni 

kell, tehát minden az, ami a képviselő-testületi ülésen történik, hogy valaki feltesz egy kérdést és ott helyben a 

polgármester, vagy az alpolgármester válaszol, ezt jelen pillanatban szabályozza az SZMSZ-ben és e szerint ez 

teljesen normális, hogy ott elhangzik egy válasz. Ez ezt jelenti, tehát napirend előtti hozzászólásként érkezik be, 

de hát nyilván átmegy a kérdés sok napirend előtti hozzászólás kérdésbe. Értem, de soha nem volt ilyen napirendi 

pontunk. Interpelláció az volt, de ez nem ugyanaz. Kérdezem, hogy ez egy gyakorlatilag nem létezett? Tehát ezt 

előre be kell nyújtani? Írásban? Nem, én úgy értem azt, ami elhangzott, és az SZMSZ-ben tematikailag is 

egybekötve van, hogy ez gyakorlatilag a kérdés, bár erre nincsen gombunk, de hát úgy kellene feltenni, hogy nem 

napirend előtt szólok hozzá, hanem kérdést teszek fel.  Vagy itt helyben, vagy 15 napon belül, írásban választ 

fogok kapni, de hát technikai értelemben ezek megtörténtek, eddig is és megválaszolódtak szóban, helyben. Tehát 

ez most így van, nem így van, mi van ezzel? 

 

Árva Péter: Szerintem nagyon jól összeraktuk, tehát a napirend előtti felszólalásból lehet sima napirendi 

felszólalásban azt mondanom, hogy a „pacsirták fészkelése megtörtént, örvendjünk”. Nincs rá válasz, nem is kell. 

Azt kérdezem, hogy „a pacsirták fészkelése elkezdődött” akar-e tenni a Képviselő-testület valamit az ügyben és 

erre válaszolnia kell a városvezetésnek. Ez a dolog így kerek. Ha nagyon szeretnénk ezt szétválasztani, akkor a 

levezető elnök kérdezheti, hogy van-e napirend előtti hozzászólás, van-e valakinek kérdése, de ezt egyben teszi 

fel kérdésként és vegyesen kapjuk meg a választ, éppen ezért ez nagyon kaotikus helyzet alakul ki, amikor 

bizonyos dolgokra nincs válasz, mert nem lehet válasz, mert úgy van megfogalmazva és bizonyos dolgokra meg 

kell válaszolni, mert kérdésként kötelessége a városvezetésnek erre válaszolni.  

 

Gyurákovics Andrea: Takács Máriusz képviselőtársam, amit mondott a kérdésről: az előterjesztések fajtái között 

szerepelt a kérdés, mint olyan. Próbáltam közben mondani, hogy egy napirendi pont és kérdést intéz. Az előre 

leadott kérdés, amire ott a képviselő-testületi ülésen a levezető elnök válaszol, vagy 15 napon belül írásban 

válaszol, de ez közben nekem még a régi SZMSZ volt a fejemben. Az előterjesztések közül ez ki lett szedve, 

viszont maga ez a kérdés, mint olyan, az nem lett kiszedve. Még a 2019. novemberi módosításoknál volt mindez, 

csak ezért volt bennem ez a dolog.  

 

Árva Péter: Fontos ezeket a kategóriákat tisztázni, mert sok problémát okoz, hogy van, amire válaszolunk, van 

amire pedig nem. 19. § 4. kérdés: amennyiben a képviselő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kérdést, az ülést 

megelőzően legalább 8 nappal, írásban a jegyzőhöz benyújtja, a kérdezett az ülésen köteles választ adni. A 

kérdésnek két műfaja van, az egyik azt ott írásban előre elküldjük, a másik meg az ott helyben feltett kérdés, de a 

napirend előtti halmazba egy kérdés ilyen formán az SZMSZ szerint belefér. 19. § 5. pont: szóbeli válasz esetén a 

kérdezőt legfeljebb 3 perc időtartamban megilleti a viszontválasz lehetősége. Ez megint egy módosítás a mostani 

anyagban, ami ennek a tisztázását célozza. Szerintem ez így rendben van.  

 

Takács Máriusz: Ha a kérdésre van joga visszaválaszolni a kérdezőnek, például ha úgy alakul a 6 perces frakció, 

az a keretből megy? Akkor megint azt érzem, hogy ennek nem sok értelme lesz. Ezt most csak kihangosítottam, 

mint megállapítást. A gyakorlaton ez sokat változtatni nem fog.  



20 
 

 

Árva Péter: Azért érzem azt a szöveg olvasásakor, hogy nem a mi keretünkből megy, mert azt mondja a szöveg, 

hogy szóbeli válasz esetén a kérdezőt legfeljebb 3 perc időtartam illeti meg. Ez egy plusz keret szerintem.  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság!  Ez a verzió még nem tartalmazza azt, hogy az elmúlt bizottsági ülésen 

a lokálpatrióták listájában volt egy olyan javaslat, hogy amennyiben valamelyik tisztségviselő kérdést kap, nem 

vezetheti a kérdés alatt az ülést. Át kell adnia az ülés vezetését. Hogyha ezt támogatja a Bizottság, akkor abban 

az anyagban, amit az elején kiosztottam, odaadtam a tagoknak, van egy javaslat, hogy ez a szakasz egészüljön 

ki, mégpedig amennyiben a kérdés címzettje a képviselő-testületi ülés elnöke, úgy az ülést átadja - a helyettesítés 

sorrendjében - meghatározott tisztségviselőnek.  

 

Árva Péter: A következő a 20. §, az ügyrendi javaslat. Ügyrendi jellegűnek a Képviselő-testület ülésnek 

vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási 

kérdésre vonatkozó javaslat tekinthető – ez rendben volt régen is most is. Ügyrendi kérdésben napirendi 

pontonként egyszer, bármely képviselő legfeljebb 1 perces időtartamban, soron kívül szót kaphat. Amennyiben a 

hozzászólás nem ügyrendi jellegű, a testületi ülés elnöke a képviselőtől megvonja a szót. Ez az a többször beszélt 

dolog, hogy képviselőtársaink a „gyorsan szeretnék szóhoz jutni”-hoz használják az ügyrendi gombot és ez nem 

helyes. 3. pont: az ügyrendi javaslattételre bejelentkezett képviselőnek a vita lezárása után is szót kell adni. 

Értelemszerűen: van egy ügyrendi javaslat, arról beszélnek, valamilyen viszontválaszra egy pontosító kérdésre 

válaszolni joga van. 4. pont: Az ügyrendi javaslat nem irányulhat már eldöntött ügyrendi kérdésre. Tehát nem 

tehetem fel háromszor egymás után azt a javaslatot, hogy szavazzunk, vagy nem és akkor valaki más felteszi a 

kérdést ugyanerre a javaslatra. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. Ez eddig 

is rendben volt, most is rendben van. A következő a 21. § (1) bekezdés, interpelláció: A települési képviselő a 

Képviselő-testület ülésén az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a Bizottság elnökéhez és a részönkormányzat 

elnökéhez, önkormányzati ügyben, interpellációt intézhet. Annyi megjegyzésem van, hogy esetleg meg kellene 

fogalmazni valahogy, hogy mi is az interpelláció. Ezzel teljesen egyetértek, ez fontos lenne. Miben több az 

interpelláció, mint egy kérdés? Ennek van parlamenti mintája, ezt mindenki tudja, csak nehéz szavakba önteni. Azt 

gondolom, hogy az interpelláció egy előre leadott, pontosan meghatározott kérdés és talán ez a szóbeli kérdés 

írásbeli. A korábban benyújtott kérdés pedig az interpelláció értelme lehet, hogy összevonható. 2. pont: az 

interpellációt az ülés napját megelőzően legalább öt munkanappal a polgármester részére kell írásban, 

személyesen, vagy elektronikus úton benyújtani. A határidő elmulasztása esetén az interpellációt a Képviselő-

testület – a válaszadó döntésnek megfelelően – az adott, vagy a következő ülésén tárgyalja meg. Az 

interpellációnak tartalmaznia kell: az interpelláció nevét az interpelláció címzettjét, az interpelláció tárgyát. Az 

interpellálót az írásbeli előterjesztés mellett, a szóbeli kiegészítés joga is megilleti, amelynek ideje legfeljebb 3 perc. 

A határidőben benyújtott interpellációra a választ a kérdezett az ülésen, szóban, vagy 15 napon belül, írásban adja 

meg. Az írásban adott választ a következő rendes képviselő-testületi ülés napirendjére kell tűzni. 6. pont: az 

interpellációra adott választ követően, az interpellálónak 2 percben viszontválaszra van joga, továbbá nyilatkoznia 

kell a válasz elfogadásáról. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el – és akkor itt a minőségi különbség 

a kérdés és az interpelláció között – hiszen kérdésről van szó, hogy elfogadjuk a választ, vagy nem szavazunk. 

Egy interpellációról a Képviselő-testület szavaz. Folytatom a 7. ponttal: Amennyiben az interpelláló a választ nem 

fogadja el, annak elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a választ a Képviselő-testület nem fogadja 

el, akkor az interpellációt és az arra adott választ vizsgálatra, a feladatkörrel rendelkező bizottságnak kell kiadni. A 

bizottság 30 napon belül megvizsgálja az ügyet, majd a kialakított szakmai javaslata alapján, a Képviselő-testület, 

a soron következő rendes ülésén beszámol. A Képviselő-testület a Bizottság javaslatára, az interpelláció ügyében, 

részletesebb vizsgálatot rendelhet el. Ha az interpelláló képviselő az interpelláció bejelentésekor nincs az 

ülésteremben, az interpelláció tárgyalását a következő ülésre kell halasztani.  

 

dr. Mátyás Ferenc: A címzetti kör általában mindig a különbség. Ha megnézzük az Alaptörvényt, maga az 

Alaptörvény a kérdés és az interpelláció kérdést úgy határozza meg, hogy az országgyűlési képviselő kérdést 

intézhet az ombucman, ÁSZ elnök, legfőbb ügyész, MNB elnök feladatkörébe tartozó, bármely ügyben és 

interpellációt és kérdést intézhet a Kormányhoz, a Kormány tagjához, a feladatkörébe tartozó, bármely ügyben. 
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Tehát ezt tovább nem részletezem, itt is nyilván az van, hogy ezt a logikát vesszük, akkor kérdezni bárkitől lehet, 

akár egy irodavezetőtől is. Az interpelláció egy ilyen kibővített, magasztosabb kérdés, valahogy ilyenformán lehetne 

definiálni. Ahhoz a körhöz viszont bizottsági elnök, polgármester, alpolgármester, jegyző, bizottsági elnök, 

részönkormányzat elnöke tartozik, kérdést azt intézhetsz a képviselőtárshoz is. Ott az egy személyi kör, ami a 

különbség, az az, hogy az egyik a másikhoz tud intézni. 

 

Takács Máriusz: Pont ez a kérdésem és az igényem: jó lenne meghatározni, hogy kit lehet interpellálni. Nyilván a 

polgármestert, alpolgármestert lehet, képviselőt lehet, de mondjuk egy cég vezetőjét interpellálhatok-e? A FEV IX. 

Zrt. vezetőjét, aki a cégünknek a cége, interpellálhatom-e? Fontos kérdés, mert az interpelláció annak az eszköze, 

hogy egy ügynek a menetét a képviselő a nyilvánosság elé tárja. Ha van valami olyan ügy, aminek – nyilván a 

Facebook-on is lehet valamiből ügyet csinálni – többféle nyilvánossága lehetséges, csak az nem annyira produktív. 

Kiket lehet interpellálni? Irodavezetőt lehet interpellálni? Tehát ez most egy igény bennem, jó lenne, ha lenne egy 

körülhatárolható köre.  

 

Árva Péter: Válaszolnék erre a kérdésre. Tehát a 21. § az tisztázza, hogy a polgármestert, az alpolgármestert, a 

jegyzőt, a bizottságok elnökét, és a részönkormányzat elnöke felé lehet interpellációt tenni.  

 

Deutsch László: Az interpelláció műfaját én is gyakoroltam többször is, régebben örökös polgármesterünknél, 

Gegesy Ferencnél, ahol simán bejutott, kérdést kaptam, elfogadtam és ennek vége volt. Most is gyakoroltam volna, 

nagyon jól tudjátok, hogy minden képviselőtársam, minden előterjesztésemet, interpellációmat, átvétellel együtt 

megkapott, a honlapon rajta van, ezek után jön az a kérdés, hogy ennek az SZMSZ-nek, amit újra alkotunk, vagy 

javítunk, teljesen mindegy, ki lesz a betartója? Az én olvasatomban a törvényesség őrének kellene betartani: 

figyelmeztette az interpelláltat, vagy a kérdést kapó tisztségviselőt, hogy válaszolási kötelezettsége van, ez eddig 

nem történt meg. Hogyan tovább?  

 

dr. Mátyás Ferenc: Amelyet Takács képviselőtársam mondott, az elgondolkodtatott. A különbség a kérdésben az 

interpelláció között az, hogy kérdésnél nincsen vita, interpellációnál pedig van vita. Beleteszünk egy olyat majd, 

hogy ha van válasz a kérdésre, akkor van vita, viszont a kör az ugyanúgy le van szűkítve, mert a 19. § (1) szerint 

polgármester, alpolgármester, jegyző, bizottság elnöke, részönkormányzat elnöke az, akitől lehet kérdezni. Tehát 

ha az interpellációs részt nem is nyitjuk ki, az itt megjelölt körön kívülre, a kérdés esetén szerintem ott helye van 

annak a körnek a bővítéshez, akitől lehet kérdezni. Pont erről szól maga az Alaptörvényi rendelkezés is, hogy ebbe 

bevonhatók a cégvezetők, vagy akit még a Bizottság jónak tart. Vagy a sima önkormányzati képviselő is, igen. 

Szerintem a kérdezettek köre az megfontolandó, hogy bővítsük ebben az irányban, amelyet Takács Képviselő Úr 

is vázolt? Az interpellációt én hagynám, de a kérdést mindenképpen megnyitnám.  

 

Árva Péter: Beírtam a jegyzeteimbe, amit mindenkinek el fogok küldeni természetesen, szokás szerint. A kérdezés 

alá vonható személyek körét, tényleg kihangsúlyozom, hogy a szövegből egyértelmű legyen a különbség, ha az 

interpellációra a választ nem fogadják el, akkor utána a képviselők felé szavazni kell, hogy a képviselők elfogadják-

e a választ, vagy nem. Ez egy minőségi különbség. Tehát ha egy kérdést felteszek, aztán lehet úrrá lenni a 

Facebook-on, meg a sajtóhoz menni, ha nem fogadom el, az interpellációnak az a jogkövetkezménye, hogy a 

Képviselő-testület vagy elfogadja, vagy nem.  

Ez egy nagyon-nagyon fontos minősített különbség, de azt gondolom, hogy a kérdező személye az fontos. 

Szerintem menjünk tovább, mert a következő izgalmas pont, amelyet még végig tudunk venni, a 22. § - a módosító 

indítványok. 22. § (1) pont: az előterjesztésekhez az előterjesztő, illetve a 15. § (2) a-f pontjában felsoroltak a 

következők szerint tehetnek módosító indítványt. Ezek alapvetően rendben voltak. Az a.) pontnál: a rendes ülésre 

a meghívóval együtt kiküldött előterjesztésekhez, legkésőbb az ülést megelőző 2. nap 12:00 óráig, írásban 

lehetséges. Mondjuk, ha az időpontot megváltoztatjuk, és korábban kezdünk, akkor lehet, hogy ezt érdemes 

korábbra hozni, az ülés megkezdése előtt egy órát tenni a helyére. Egy dolog van még a jegyzetben: d.) pont: a 

vita során elhangzottak alapján objektíve indokolt esetben az előterjesztésekhez, azok vitájában, pontosan 

megfogalmazott javaslat formájában, szóban. Ez az objektíve, ezt nem teljes érti Aljegyező Úr, hogy mit jelent, 

megjegyzem én sem, itt két szempont van, az egyik az az, hogy amikor érvelünk egy előterjesztés módosítása 
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ellen, akkor össze-vissza beszélünk, nem precízen, azt sokszor a jegyzőkönyvesek tudják kisilabizálni. Tehát egy 

szó szerinti módosító javaslatnak kell összeállni, amiről szavazunk. Azt, hogy a vita hevében kialakult véleményt 

azt lehessen módosítóként feltenni, azt rettenetesen fontosnak tartom, viszont ennek a leszabályozását, hogy 

ennek a módosító indítványnak is meg kell lenni papíron, legalább kézzel írva, és odaadva a 

jegyzőkönyvvezetőknek, vagy a képviselőknek felolvasásra kerüljön, azt fontosnak tartom. Nem tudom, hogy ehhez 

Aljegyző Úrnak van-e kiegészítése? Jó lenne ezt az objektívet valahogyan formában eltörölni, hogy ne az 

objektivitás legyen benne, nem a pontosan megfogalmazott módosító javaslatnak a pontossága legyen valamilyen 

keretek közé rakva az én meglátásom szerint, mert úgy szavazni valamiről,hogy nem is tudjuk, mi a szó szerinti 

határozat, az nem szerencsés.  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! Ha objektív akarok lenni, akkor az objektív szó az a c.) pontban is 

szerepel, esetlen azon is érdemes lenne gondolkodni. Mindenesetre ezeknek a szabályoknak – amelyek jó 

szándékú szabályok – az volt a célja, hogy azt előzze meg, hogy a vita során ne folyjék szét az eljárás, és 

gyakorlatilag bizonytalan legyen, hogy miről születik döntés. Kevesebb lehetőség van adott esetben átgondolni ezt 

a döntést, mert, hogy arra mutat ez a szabályozás, hogy lehetőség szerint, sőt egy kényszer is van egy szempontból 

és hivatkozom is egyébként erre a kritizált objektív kifejezésre, hogy írásban történjenek meg a módosító 

indítványok.  

 

Árva Péter: Következik a 23. § - a napirendi pontok vitája és a levezető elnök jogai. Nem nagyon van benne 

módosítás. A (2) pont egészül ki azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztő előterjesztését a vita lezárásáig 

visszavonhatja. Ami teljesen logikus. Illetve a következő §, a 24. § a levezető elnök megnyitja, levezeti az ülést, 

stb. ebből a két bekezdéshez nekem az a kérdésem van, hogy mi történik abban az esetben, ha több előterjesztő 

van? Pont a képviselő-testületi ülésen volt ilyen? Mi van akkor, ha van 3 előterjesztés, az egyik befogad egy 

módosítást, a másik kettő nem? Mi történik, ha az egyik előterjesztő visszavonja az előterjesztést a másik kettő 

pedig nem? A másik, hogy ezt az előterjesztő nem vezetheti le a saját napirendi pontján, ezt már sokszor hallottam, 

ha valaki rámutatna, hogy ez melyik pontban van szabályozva, vagy ez inkább csak egy szokás volt, ez a másik 

kérdés, hogy az előterjesztő tárgyalhatja-e a saját előterjesztését? Vezetheti-e az ülést, vagy át kell adni azt? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Képviselő Asszony említette azt, hogy a 24. § (3) bekezdés utolsó mondata szól erről, 

hogy ha a képviselő-testületi ülés elnöke a napirendi pont előterjesztője, akkor az ülés vezetését átadja a 

helyettesítés sorrendjében meghatározottak szerint. 24 § (3) bekezdés, utolsó mondata. Az előző kérdésre pedig 

– hogyha több előterjesztő van egyben – úgy gondolom, hogy mivel közös előterjesztésről van szó, és azon 

bármiféle változtatást kell csinálni, megegyezésük alapján lehet. Mondjuk, ha van egy módosító indítvány kívülről, 

annak a befogadását csak akkor lehet értelmezni, ha mindhárom képviselő, aki előterjesztő, így nyilatkozik. Azt el 

tudom képzelni, hogy bármely okból valamelyik képviselő azt mondja, hogy a maga részéről visszavonja, illetőleg 

magát az előterjesztést nem tudja visszavonni, hiszen 3 előterjesztőről van szó, de azt mondja, hogy mégiscsak, 

ő kiszáll ebből az előterjesztésből, de akkor még ott marad az előterjesztés a többiek révén.  Nekem ez a 

véleményem, hogy ezekben a kérdésekben, az SZMSZ-ben bármit kellene írni, az szerintem nem szükséges, bár 

nem kizárt.  

 

Gyurákovics Andrea: Egy kérdés eszembe jutott: amikor az ülés levezetését az előterjesztőnek át kell adnia, ő 

abban az esetben már nem ülés levezető, hanem képviselő igaz? Előterjesztő. Ha ő szót kér, akkor neki soron 

kívül kell szót adni, vagy meg kell várni azt, ha előtte mondjuk 3-4 fő bejelentkeztek képviselők és ő hozzá akar 

szólni. Ilyenkor mi a helyzet? 

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Előterjesztőnek minősül és az SZMSZ  23. §-a szerint – ami a napirendi pontok vitájáról 

szól – gyakorolhatja az előterjesztői jogait. Tehát például a napirend gyakorlója 3 percben kiegészítést tehet.  

 

Gyurákovics Andrea: Rendben, ezt értem, de én ezt azért kérdezem, mert összeolvastam a paragrafusokat, tehát 

ő egyszer kiegészítést tehet 3 percben. Akkor megint vezessük le: képviselők ezen az előterjesztésen pro és kontra 

hoznak érveket és nem kérdezik meg az előterjesztőt, hanem  vagy kijelentéseket tesznek, akkor ha az előterjesztő 
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ehhez a vitához mondjuk hozzá akar szólni, akkor ő továbbra is előterjesztői minősítésben szól hozzá, vagy 

képviselői minőségben? Nem mindegy, mert előterjesztőként soron kívül kap szót, képviselői minőségében viszont 

ki kellene várnia a sorát. Ebből is volt sokszor vita, hogy picit hátrébb sorolódtak a képviselők a hozzászólásokban.  

 

dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság! A napirend pont vitáját gyakorlatilag a 23. § pontokba szedve, 

sorrendben modellezi, hogy ideális esetben hogyan néz ki egy vita.  

A legvége az, hogy előterjesztő nyilatkozik a hozzászólásokra, tehát meg van a lehetősége arra, hogy a 

hozzászólásokra, kérdésekre válaszoljon. Az, hogy a gyakorlatban egy képviselő-testületi ülésen egy átfogó 

válasz, adott esetben sok hozzászólás egyben, vagy részletekben történik, az már más kérdés, de az 

előterjesztőnek a végén mindenképpen az SZMSZ szerint van lehetősége, hogy ezekre a hozzászólásokra 

válaszoljon. (módosító javaslatokat is nyilatkozzon). Ezt követi a vita lezárása. 

 

Árva Péter: Ezt úgy értelmezem, hogy a levezető elnök dönti el, hogy a viszont választ tömbösítve kérdezi, vagy 

egyesével.  

 

dr. Mátyás Ferenc: Magamból indulnék ki, szerintem az jó, ha az előterjesztő nem is minden egyes kérdés után, 

de legalább két kérdésenként tudna válaszolni, mégpedig azért, mert sok olyan kérdés előjöhet, amit megválaszol, 

akkor utána nem merül fel. Pont az e-rolleres vita volt az, hogy te is kérdeztél nagyon sok mindent, meg más is és 

hiába jegyzeteli az ember a kérdéseket, ha mindenki lemegy előtte – háromszor kérdezhet 3 percben – a válaszok 

sikkadnak el és nem azért, mert nem akar az ember válaszolni, hanem ha meg kell várni az összes, már 

bejelentkezett képviselőt, hogy feltegye a kérdését, akkor 3o kérdésből 1o az garantáltan elfelejtődik. Az a baj, 

hogy ezt általánosan tudjuk megfogalmazni, ez benne a nehéz és abban benne vannak az egyéni képviselők is. 

Nehéz differenciálni. 

Árva Péter: Takács Máriusz képviselőtársam jelezte, hogy az időnk letelt. Szerintem a 23. és a 24. § rendben van. 

Két hét múlva a 25. §-sal folytatjuk, amely július 27-én 10:00 óra ebben a teremben lesz. Az ülést lezárom. 

 

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.  

 

K.m.f. 

 

Takács Máriusz 
  bizottsági tag 

                                                                 Árva Péter 
                                                                     elnök 

 

          

     Török Timea 

jegyzőkönyvvezető 

 


