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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság  

2022. május 3-án 9.00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Árva Péter, elnök, 
   dr. Mátyás Ferenc (lemondott a bizottsági tagságáról), 

Kállay Gáborné (igazoltan távol), 
Gyurákovics Andrea (igazoltan távol), 
Takács Máriusz, 
Torzsa Sándor, 
Deutsch László tagok. 
 

 
Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Árva Péter: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, a bizottsági 
ülést 9.14 órakor megnyitom. Arról szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy Jegyző Asszony kifejezett kérése 
volt, hogy a választások körüli nagy leterheltségben a Hivatalt próbáljuk meg tehermentesíteni azzal, hogy 
február és március hónapokban nem ülésezünk. Ezért hívtam most össze ezt a bizottsági ülést. Aljegyző Úrral 
egyeztettük a mostani időpontot. Azt szeretném most a Bizottság tagjaival átbeszélni, hogy hogyan tovább. Azt 
gondolom, hogy ez a Bizottság a politikai munkát, hogy mit szeretnénk az új SZMSZ-ünktől, gyakorlatilag már 
elvégezte. Ahol mi bizottsági szinten nem tudtunk konszenzusra jutni, azok olyan kérdések, amiket a Képviselők, 
a Frakciók bevonásával tudunk eldönteni, és azt gondolom, hogy szerintem az a munkának a megfelelő menete, 
hogy kapunk egy végleges szövegszerű anyagot, amiben vannak döntési pontok, irányok, hogy merre menjünk. 
A delegált Képviselők egyeztetnek a saját frakciójukkal, pártjaikkal, képviselőtársaikkal. Ezekről egy ülésen 
döntünk, és ezek után a Hivatal legyárt egy végleges verziót. Ha ez az optimista forgatókönyv valósul meg, akkor 
a következő ülésen már ezekről a vitás kérdésekről tudnánk szavazni, majd egy végleges anyagot tudnánk a 
Képviselő-testület elé tárni. Még egy dologról szeretném tájékoztatni a Bizottságot, hogy dr. Mátyás Ferenc 
lemondott a Bizottságban betöltött tagságáról, és ezért kértem Jegyző Asszonyt, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre készítsen elő egy olyan előterjesztést, amiben az Új Pólus Frakció pótolja az ő személyét, hogy a 
7 fő meglegyen ebben a Bizottságban. Kérem Aljegyző Urat, hogy ezt az előterjesztést állítsák össze. Most 
kipontozott névvel is lehet, és elég a képviselő-testületi ülésen megadni a nevet, amennyiben az Új Pólus Frakció 
jelöl valakit. Takács Krisztián frakcióvezető úr jelezte, hogy szeretne ma jelen lenni a mostani ülésen, de nem 
látom a körünkben. Van-e valakinek napirend előtti hozzászólása? Kérem, szavazzunk a napirendről.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
SZMSZSZB 1/2022.(V.3.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Az új SZMSZ 1. vázlatának megvitatása 

Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter a bizottság elnöke 

 (4 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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1./ Az új SZMSZ 1. vázlatának megvitatása 
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Árva Péter a bizottság elnöke 

 
Torzsa Sándor: A műfajt tekintve teljesen mindegy, hogy napirend előtti hozzászólás vagy a napirendhez szólok 
hozzá. Először is szeretném a Bizottság tagjait tájékoztatni arról, pontosabban felhívni a figyelmüket arra, hogy 
2021 novemberében a Képviselő-testület elfogadott egy határozatot, amely igen kellemetlen szituációban 
született, ugyanis a Budapesti Kormányhivatal egy igen hosszas levéllel kereste fel Ferencváros Képviselő-
testületét, ahol hosszú oldalakon keresztül részletezi azokat a működésbeli, fogalmazzunk úgy, hogy 
hiányosságokat, amelyeket orvosolni kellene. A Kormányhivatal cselekvésre szólította fel a Ferencvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületét, nyilván a Bizottság mindegyik tagja pontosan tudja, hogy az 
Önkormányzatnak a felügyeleti szerve a Kormányhivatal. Akkor a Képviselő-testület azt a határozatot hozta, hogy 
abban a határozatban foglalt problémákkal érdemben foglalkozik az Önkormányzat, méghozzá ez a Bizottság, az 
SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság, és a munka előrehaladott állapotban van. Azt gondolom, hogyha a 
Képviselő-testület ezt a választ adta a Kormányhivatalnak, mint a felettes jogalkotó szervünknek, akkor kutya 
kötelességünk megvizsgálni azt, hogy abban a kormányhivatali felszólító levélben, ami egy komoly dolog, tehát 
nem vicc ez a történet, az abban foglaltak orvoslása megtörténik-e az SZMSZ javaslatban. Tehát arra szeretnék 
javaslatot tenni, vagy arra szeretném megkérni Aljegyző Urat, illetve a Bizottságot, hogy tartsunk majd még egy 
bizottsági ülést, és vizsgáljuk meg azt, hogy a Kormányhivatalnak a levelében foglaltakat kijavítja-e, orvosolja-e, 
megoldást talál-e az SZMSZ, és megnyugtató módon rendezi ezeket. Ugyanis úgy elegáns, hogyha a 
Kormányhivatal küld egy ilyen levelet, és arra a felszólításra, amit ő tett, mi elvégezzük a munkát, akkor 
tájékoztatnunk kell majd a Kormányhivatalt arról, hogy ebben az „xy” számú levelében ezeket az észrevételeket 
tette, ennek érdekében a Képviselő-testület ezt és ezt a hibajavítást oldotta meg. Ne felejtsük azt el, hogy ez volt, 
és ez egy eléggé súlyos történet. Maradjunk annyiban, hogy a Kormányhivatalnak bizonyos szempontból még 
hálásak is lehetünk, mert novemberben küldte el ezt a levelet, most pedig, ha jól számolom, május van, és 
érdemben eddig nem történt semmiféle cselekvés. Ezúton is érdemes megköszönni a Kormányhivatalnak a 
türelmét, de nekünk ezzel érdemben foglalkoznunk kell. 
 
Deutsch László: Lehet, hogy meglepem a Bizottságot, de az álláspontom az, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-
ébe azt teszünk bele, amit mi eldöntöttünk, vagy egy felettest szerzünk, régen Közigazgatási Hivatalnak hívták, 
amióta FIDESZ van, azóta Kormányhivatalnak hívják. Minden egyes hibás döntésünkre felhívja a figyelmünket, 
hogy hozzuk rendbe, nem átallnak még tanácsot is adni. Nem tudom, mitől félünk. Az a légkör, ami 2019. óta a 
Polgármester Asszony jóvoltából eluralkodott a Képviselő-testületben, tűrhetetlen. Ha nektek tetszik, ám legyen, 
nekem nem tetszik. Tehát azokról, amikről szó volt, amit kértek a Képviselők, megnézzük első olvasatban, hogy 
mi jön elő, mi hiányzik, egészítsük ki, és úgy érzem, hogy nem követünk el nagy bűnt, ha a Kormányhivatal 
megfedd minket, felhívja a figyelmünket a hibákra. De követhetetlen volt az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes 
Bizottság munkája, hogy mit fogadtunk el, követhetetlen volt, hogy mit írtunk le, és ne felejtsük el, hogy ezt az 
SZMSZ-t a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. Nem lesz nehéz dolgunk, mert a vezetést talán egy képviselő 
kivételével senki nem „csípi”, nem segít neki, nem partner. Ragaszkodom ahhoz, hogy dr. Mátyás Ferenc helyett 
jöjjön be valaki, az Új Pólustól. Nagyon kellemetlen, de ha még el fogja olvasni az első tervezetet, és szerintem 
rengeteg dolog maradt ki, meg fogom kérni Torzsa urat, mint a Bizottság létrehozóját, vannak jogai, ő kérte fel a 
bizottsági tagokat, ő jelölte meg az Elnököt. Árva úr működésével nem vagyok megelégedve. Ezt az utolsó 
SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság ülésén jeleztem is. Ilyen durva hibát, hogy megint majd a Kormány oldal 
is visszavon mindent, az ellenzéki képviselők degradálása, semmibe vétele volt. Emellett nem mehetünk el. 
 
Torzsa Sándor: Meg lettem szólítva, személyes megtámadtatás, hogy én lennék a szülőanyja ennek a 
Bizottságnak. Igaz, valóban én írtam az előterjesztést, de a Lokálpatrióták Frakciója viszonylag könnyű 
helyzetben van, mert 1 fős frakció. Tehát ott viszonylag egyértelmű, hogy kit delegálnak be. Az Új Pólus Frakció 
akkor még 7 fős frakció volt, természetesen nem a Demokraták Frakciója, úgy ahogy a Lokálpatriótáknak sem 
mondtuk meg, hogy ki jöjjön be ebbe a Bizottságba, az akkori Új Pólus Frakció dr. Mátyás Ferenc és Árva Péter 
urat delegálta ebbe a Bizottságba. Tehát arról, bocsánatot kérek, de arra nem az előterjesztő szokott általában 
javaslatot tenni, hogy egy frakció kit delegál be, hanem a saját maguk frakciója. Gondolom, hogy az utóbbi 
időben sok olyan Bizottság van, ami ideiglenes jelleggel állt fel. Ezek közül a Bizottságok közül vannak olyanok, 
amelyek kifejezetten példaértékű munkát végeznek, vannak olyan Bizottságok, amelyek maradjunk annyiban, 
hogy erős hiányosságokkal küszködnek, de azt gondolom, hogy mindegyik Bizottság fontos ügyeket tár fel, és 
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fontos ügyeket vitat meg. Itt gyakran szokták azt mondani a képviselők, hogy nincsenek egyeztetések. Azt 
gondolom, hogy az egyeztetések a lehető leghivatalosabb formátumokban, ezekben a Bizottságokban zajlanak. 
Én is egy kicsit hiányolom, hogy nagyjából egy fél éve volt utoljára az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottságnak 
ülése. Egyébként a képviselőknek jogában állt volna összefogni és összehívni ezt a Bizottságot. Ezt se tettük 
meg, tehát azért talán egy picit mi is ludasak vagyunk ebben a történetben. Nem is ebben kell nekünk szerintem 
most állást foglalni, hanem koncentráljunk a jövőre, mert a lényeges kérdés abban volt, amit Deutsch képviselő úr 
mondott, hogy ebben az SZMSZ-ben az fog elfogadásra kerülni, és az fog bekerülni, amit a Képviselő-testület 
többsége jóvá fog hagyni. 
 
Deutsch László: A félreértések megkerülése végett tisztázzunk valamit. A világ legegyszerűbb megoldását 
választom, amennyiben úgy veszem észre, hogy ez az úgynevezett nyersváltozat rendkívül hiányos, amikről 
beszéltünk, nincsenek benne, a világ legegyszerűbb megoldását választom, kilépek a Bizottságból. Árva Péter 
úrnak innen üzenem, van egy világhírű szabolcsi közmondás: „Egy seg….-gel két lovat nem ….”, nem akarom 
tovább folytatni. Elvesztette a Képviselő-testület bizalmát. Vissza lehet szerezni, dolgozni kell rajta. 
 
Árva Péter: A helyzet szerintem egyértelmű, szeretnénk egy végleges, összeszerkesztett, de döntési pontokat 
tartalmazó koherens, új SZMSZ-t kapni, amelyik az elmúlt másfél év alatt elmondottak anyagait tartalmazza. 
Mikor hogyan tud összeállni ez az anyag? 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: Rögtön válaszolok Elnök úrnak is, de három dolgot szeretnék említeni ehhez a 
változathoz képest egyelőre. Az egyik az, hogy az előző bizottsági ülés óta a Képviselő-testület elfogadta a 
jelenlegi hatályos SZMSZ módosítását, ami dr. Mátyás Ferenc indítványa volt, a társadalmi véleményezés, illetve 
a közérthetőség témájában. A tervezetbe, ha a Bizottság is úgy gondolja, beépül gyakorlatilag ugyanaz a szöveg. 
Ezt azért gondolom, merthogy azóta ezt a módosítást elfogadta a Képviselő-testület, tehát várható, hogy a 
Képviselő-testület ezeket a rendelkezéseket fenn kívánja tartani, legalábbis a történésekből így tűnik számomra. 
A másik a rendkívüli ülés indítványozásával, összehívásával kapcsolatosan a Kormányhivatal nemrégen tett egy 
úgynevezett szakmai segítségnyújtást, aminek az a lényege, hogy az Mötv. alapján a képviselők egynegyedének 
indítványára a Polgármesternek a rendkívüli ülést az indítvány megtételét követő 15 napon belül össze kell hívni. 
A jelenleg hatályos SZMSZ-ünk is, és az egyelőre rendelkezésre álló új SZMSZ tervezete is ezt tartalmazza, 
ugyanakkor kiegészíti azzal, hogy az indítványt a tárgy megjelölésével és határozati javaslattal együtt kell 
benyújtani. A Kormányhivatal álláspontja szerint ilyen pluszt a Képviselő-testület nem tehet hozzá, tehát 
gyakorlatilag, amikor erről beszélünk az SZMSZ-ben, hogy a Képviselők indítványára a Polgármester összehívja 
a rendkívüli ülést, akkor ez a szövegrész, hogy a tárgy megjelölésével és határozati javaslattal együtt, ez 
kimaradna. Ehhez megjegyzem, hogy nyilván amikor a képviselők indítványt tesznek rendkívüli ülés 
összehívására, akkor valamiféle döntést kezdeményeznek a Képviselő-testületnél, és az SZMSZ egyéb 
rendelkezéseiből szerintem nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az indítványban, amennyiben döntést kérnek a 
Képviselő-testülettől, az SZMSZ-nek megfelelő határozati javaslatot, döntési javaslatot tesznek. Tehát a lényeg 
az, hogy a tervezet 10. §-ból a tárgy megjelölés és határozati javaslat, amikor a képviselői indítványban rendkívüli 
ülés összehívásáról van szó, az kimaradna. A másik pedig az, hogy nagyon sok minden elhangzott, rengeteg 
anyag, jegyzőkönyv van a Bizottság munkájából, nagyon sok ötlet elhangzott. Azt kérném a tagoktól, hogy azt a 
verziót, ami most a kezünkben van, nyilvánvalóan átnézik, de ráerősítenék erre, és Deutsch képviselő úr 
hozzászólására reagálva, bármi, ami úgymond hiányzik bármelyik tagnak, azt kérem, hogy jelezze. A Bizottság 
anyagai ma már tényleg nagyon-nagyon hosszú anyagok, tartalmasak, tehát könnyen előfordulhat, és a Bizottság 
sok kérdésről beszélt-beszélt, tárgyalt-tárgyalt, de igazából iránymutatást, hogy ezt valamilyen formában a 
tervezetbe vegyük be, nem tett. Ezért kérem, hogy ezeket a kérdéseket jelezzék. Azt is hozzátenném még, hogy 
ebben a munkában, ami remélhetőleg mégiscsak a finishez közeledik, nagyon számítanék Elnök Úrra azért, hogy 
az anyag, ami a Bizottság elé kerül, úgymond ezen az elnöki szűrőn már átessen, és ne a bizottsági ülésen 
derüljön ki adott esetben az, hogy egy-egy alternatíva, döntési helyzet kimaradt a tervezetből. Tehát gyakorlatilag 
egy szorosabb együttműködést kezdeményezek ebben a kérdésben.  
 
Deutsch László: Szeretném, ha ebbe az SZMSZ-be benne lenne az átadható képviselő-testületi jogkörök pontos 
leírása, a nem átadható képviselő-testületi jogkörök leírása. Tudniillik Orbán „elvtárs” a pandémia rendeletében 
azt nem hozta le, hogy a nem átadható képviselő-testületi jogköröket is gyakorolja a Polgármester. Meg kell 
nézni, ehhez Te jobban értesz Ákos, mert állítólag jogász vagy, bocs a humorért, hogyha egy képviselő kérdést 
intéz az előterjesztőhöz, jelenleg Baranyi „professzor” asszonyról beszélek, joga van-e elvenni a szót a 
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képviselőtől, aki nem sértegette, csak kérdezte. Az megint más dolog, hogy minden kérdést sértésnek vesz. 
Azonkívül újra megerősítem, hogy a Lokálpatrióták kifejezett kérése, hogy a Házbizottság alakuljon át Jogi, 
Ügyrendi és Etikai Bizottsággá azzal a kikötéssel, hogy miután az Etikai Bizottság valaki vagy valakik ellen hoz 
döntést, javaslatot tesz, és a Képviselő-testület dönt, így senkit nem hozunk kellemetlen helyzetbe. Ebben a 
politikai légkörben egy ilyen vezetéssel, amivel rendelkezünk, sértett képviselőkkel, mert jóformán nem találok 
olyan Képviselőt, akinek a becsületébe a vezetés vagy a vezetésnek valamelyik tagja nem gázolt bele, lásd 
utoljára Árva Péternek is védekezni kellett, hogy ő mindenre válaszolt. Hát csinálhatta volna egy kicsit 
férfiasabban is, hatásosabb lett volna, de megtette. Meg kell fognunk, ez a Képviselő-testület SZMSZ-e. Nem 
tudom, hogy feltűnt-e a vezetésnek, a Hivatalnak, a saját képviselőtársaimnak, a botrányokat, a 
kellemetlenségeket akarjuk ezzel megelőzni. Szeretnék nyugodtan dolgozni, elég régóta vagyok képviselő, és 
figyelemmel kísértem akkor is a Képviselő-testület munkáját, amikor nem voltam a tagja. Ez egy élő katasztrófa, 
ami most folyik. Ebbe mi is benne vagyunk, mi tudunk erről dönteni, mi tudunk ezen változtatni. Azonkívül 
szeretném bejelenteni, hogy a napokban lesz egy előterjesztésem a képviselői tiszteletdíj rendezésére a 
Lokálpatriótáknak. Vállalom, hogy Baranyi Krisztina a sajtójába, amelyik már alig van, jóformán egyedül maradt, 
vállalom, már megszoktam, hogy „saraz”, ahogy a rádióban, hogy a hír igaz, de nem így. Ezt szeretném, ha 
tudomásul vennék. Ezen mélyen gondolkozzatok el. Hogy létezik, hogy egy Polgármester, ha neki nem tetszően 
alakul a Képviselő-testület döntése, folyamata, vitái, irányultsága, berekeszti a képviselő-testületi ülést. 
„Lánykoromban”, Gegesy úr tett egy javaslatot, hogy az obstrukciók, felesleges viták miatt rekesszük be a 
képviselő-testületi ülést, és mi döntöttünk. Gyermekeim az Úrban, vegyétek már tudomásul, hogy itt mi döntünk, 
Baranyi Krisztinának és a sleppjének egy szavazata van, és minden egyes döntésük, minden egyes kiállásuk a 
sajtó felé, a TV nyilvánossága elé, arra szolgál, hogy a Képviselők léhűtők, nem dolgoznak, csak pénzt akarnak 
keresni minden felelősség nélkül. Nem véletlenül mondtam el a 2004-2005-ös VI. kerületi balhét, amikor az 
ügyészség az egész kormánykoalíciót beperelte, a mai napig ezek az emberek a politikai közéletben nem 
szerepelnek, és több százmillió forintos adósságot törlesztenek. Minden felelősség rajtunk van, de a vezetés úgy 
csinálja, hogy: „döntsünk mi”. Ebben én nem óhajtok partner lenni.  
 
Árva Péter: Köszönöm Deutsch képviselő úr hozzászólását, erre még reagálnák egy kicsit. Több oldalról lehetne 
ezt a kérdést körbejárni. Miért ülünk itt ebben a Bizottságban? Azért, mert a kerületben a folyamatok nem úgy 
haladnak, ahogy azt a normalitás diktálja. Bátorkodom megjegyezni, hogy egyáltalán nem úgy haladnak a 
folyamatok, mint ahogy a jelenlegi SZMSZ azt előírja. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a helyzet úgy nézett 
ki, hogy a Polgármester volt az előterjesztője az egyik előterjesztésnek, amit visszavont, mert okafogyottá vált a 
megtárgyalása. Ettől függetlenül tényleg hibázott Polgármester Asszony, mert a levezető Elnök nem ő volt, tehát, 
ha azt az előterjesztőtől visszavonja, akkor is a levezető Alpolgármester Úrnak, Reiner Rolandnak kellett volna a 
vitát lezárni, és nem Polgármester Asszonynak. Tehát ilyen jellegű hibák, kisebbek-nagyobbak, rendszeresen 
fordulnak elő, nem tartjuk be a saját SZMSZ-ünket. Azt Képviselő Úrral többször végigbeszéltük, hogy mennyire 
nem tartjuk be a napirend előtti hozzászólásokat, hogy vitát generál, felesel, Polgármester Asszony válaszol nem 
kérdésre, hanem napirend előtti hozzászólásra. Ezért vagyok ezzel a Bizottsággal kapcsolatban nagyon 
szkeptikus, mert bármit leírhatunk egy SZMSZ-ben, ha az továbbra sem lesz betartva, akkor csak fölöslegesen 
írtunk egy jobb SZMSZ-t. Azok a szándékok, amik az itteni beszélgetésben egyértelműen, és közösen 
egyhangúan, minden oldalon egyetértésben megfogalmazódik az, hogy szeretnénk az előterjesztéseket 
korábban megkapni valamilyen módon. Erre szintén egyhangú volt minden politikai szereplőnek, minden 
bizottsági tagnak a véleménye abban, hogy ennek a módja az amúgy kevés jogkörrel rendelkező Házbizottság, 
Jogi Bizottság, vagy Vagyonbevallást ellenőrző Bizottság, bármi is legyen a neve, jogkörének a megnevezése. 
Ebben is mindannyian egyetértettünk. Voltak olyan javaslatok, amikben szintén egyetértés volt, nem látunk rá a 
kétszintű Budapest működésére, főváros, kerületek, ennek a munkának az elősegítésére szeretnénk létrehozni 
egy Budapest Bizottságot. Ebben is egyetértés volt, mert nem tudjuk, hogy mi folyik a Fővárosban. Azt gondolom, 
hogy ezek a fő sarokelemei az SZMSZ-nek, ezek kiegészülve azokkal a kormányhivatali észrevételekkel, 
javaslatokkal, amikről tárgyaltunk. Szerintem az anyag összeállhat. Minden segítséget megadok Aljegyző Úrnak 
ebben. Azt gondolom, hogy nem az én szerepem kérdéses ebben, hanem a Jegyző Asszonynak, aki ezt az 
egész Hivatalt vezeti, tehát nem szeretnénk olyan SZMSZ-t létrehozni, ami a Hivatal munkáját ellehetetlenítené. 
Tehát a Hivatal észrevételeinek a becsatornázása hiányzik nagyon nagymértékben ebből az anyagból.  
 
Torzsa Sándor: Először is szeretném kijavítani Deutsch urat, mert látható itt ebből a bizottsági összetételből is, 
és ebből a bizottsági ülésből is, hogy a munkában kik vesznek részt. Tehát a városvezetés nem vesz részt a 
munkában, nincs itt, és ez általában igaz a bizottsági dolgokra is. Tehát nem elég, hogy a képviselők a 
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felelősséget vállalják, hanem a munkát is elvégzik. A másik, amit szerintem egy picit érdemes tisztázni, hogy 
szerintem az, hogy a Házbizottság, mint név, egy szép név. Az egy patinás, nagy múltra visszatekintő név egy 
olyan Bizottságnak, aminek a feladata az kell hogy legyen, amit Ön is mondott. Például azért nem az átnevezését 
javaslom a Bizottságnak, mert láttuk, hogy van olyan Bizottság, amit átneveztünk, de jogkört nem tettünk hozzá, 
hanem sokkal inkább azt javasolnám, és erre kérem Aljegyző Urat, hogy legyen kedves olyan hatásköröket 
beletenni a Házbizottságba, amiket Deutsch úr szorgalmazott, tehát legyen jogi, ügyrendi, és etikai hatáskörrel 
kiegészítve a Bizottság. Nem tudom, hogy az Ön által kiküldött verzióban ez pontosan hogyan szerepel, mert volt 
erről szó valamelyik bizottsági ülésen, hogy kapjon ilyen típusú jogköröket, de akkor ez legyen valamennyire 
hangsúlyosabb, hogy megnyugtatóan legyen rendezve ez a történet.  
 
Deutsch László: Az utolsó szó jogán. Több bizottsági ülésen hiányoltam az előterjesztőt. Kérdezem dr. Ruzsits 
Ákos Jenőt, ha nekem van előterjesztésem, nem vagyok ott, megbízhatom-e egy képviselőtársamat, hogy 
képviseljen? Elég a nem. 
 
dr. Ruzsits Ákos Jenő: A tervezet szerint igen. 
 
Deutsch László: A javaslatom az, hogy amennyiben az előterjesztő, a Polgármester, és az alpolgármesterek 
nincsenek ott a bizottsági ülésen, mint előterjesztők, nem tudják megvédeni az előterjesztéseiket, nem tudnak 
válaszolni a kérdéseinkre, vegyük le napirendről. Tudniillik úgy tudom, hogy a fizetésükbe, mert ők fizetést 
kapnak, ez benne van. És, hogy megerősítsem azt, hogy jól tudom, felvettem a kapcsolatot egy olyan volt kerületi 
jegyzővel, akit annak idején Tímár Gábor javaslatára, ismerős ez a név, ugye Sanyi, a szociális párt javasolt a 
Jogi- és Ügyrendi Bizottságba, mert Gegesy úrnál ilyen is volt. Megerősítette, hogy ehhez jogunk van, sőt így 
tudjuk munkára fogni az előljáróinkat. Ezenkívül, miután előljáróink eleve úton vannak, kint kezdenek, 
kényszeríteni kellene őket, vagy fel kellene kérni őket, legyen egy udvarias forma, hogy minden hét egy bizonyos 
napján két órán keresztül fogadják a képviselőket. Ez a veszély nem fenyeget, mert mint leírtam, az utolsó kis 
esszémben, Baranyi Krisztinához csak tanúkkal megyek. De lehetetlenség, hogy egy képviselő az 
előterjesztőkkel, a tisztviselőkkel nem tud találkozni. Lehet, hogy oka van? Nem szeretik, ha kérdezik? Nem 
tudják a választ? Nem végezték el a rájuk bízott feladatokat? Lehet választani. A magam részéről a mai 
bizottsági ülésen a köszönésen kívül már mást nem vállalok. 
 
Árva Péter: További hozzászólást nem látok, ezt a mai ülést lezárom. Bocsánat, mégsem zárom le. Milyen 
határozathozatalt javasolt a képviselőtársam? 
 
Torzsa Sándor (ÜGYREND): Felkérjük Aljegyző Urat, hogy a Bizottságban elhangzottak alapján készítse el az 
SZMSZ tervezetet és terjessze elő. Ha van róla határozat, akkor azt végre kell hajtani. A Bizottság elnökét 
megkérjük, hogy tegye fel szavazásra. 
 
Árva Péter: Úgy értelmezem, hogy az, hogy erről beszéltünk, és ezt itt egyhangúan megfogalmaztuk, az 
egyenértékű egy határozattal, de képviselőtársam javaslatára kérem, szavazzunk arról a javaslatról, hogy a 
Bizottság felkéri dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyzőt, és a Bizottság Elnökét Árva Pétert, hogy záros határidőn belül 
készítsenek el a Jegyző Asszonnyal leegyeztetett és tárgyalásra alkalmas végleges javaslatot az új SZMSZ-ről. 
Valamit kihagytam? A záros határidőn belül, az 4 héten belül, a „záros határidőn belül”-t cseréljük „4 hét múlvá”-
ra. Amennyiben ez tartható. Látom, bólint Aljegyző Úr. Kérem, szavazzunk a javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 SZMSZSZB 2/2022. (V.3.) 

Határozat 
Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság felkéri dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyzőt és Árva Pétert a Bizottság 
Elnökét, hogy 4 héten belül készítsenek el a Jegyző Asszonnyal leegyeztetett és tárgyalásra alkalmas végleges 
javaslatot az új SZMSZ-ről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Árva Péter elnök 

                  (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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Árva Péter: Megköszönöm a bizottság munkáját, az ülést 9.51 órakor berekesztem. 
 
 

K.m.f. 
 
 

                                              Árva Péter 
                       elnök 

Takács Máriusz                  
    bizottsági tag         
 
 
 
    Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


