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Budapest Főváros IX. Kerület       
Ferencváros Önkormányzata 
Házbizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2023. január 24-én 14:30 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:     dr. Mátyás Ferenc elnök, 
  Torzsa Sándor, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott: Cséplő Dániel István. 
 
 
dr. Mátyás Ferenc: Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az 
ülést 14:32 órakor megnyitom. Két napirendi pontunk lesz, ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 1/2023. (I.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának hatálybalépésével 

összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
23/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
2./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására (egy fordulóban) 
24/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, a Házbizottság elnöke 

(3 igen, egyhangú) 
A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt: 
 
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat egyes önkormányzati rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

23/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
dr. Mátyás Ferenc: Lényegében a megye vármegyére történő cseréléséből adódik a változás. Kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 23/2023. sz. előterjesztésről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 2/2023. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 23/2023. sz. – „Javaslat egyes önkormányzati 
rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításának hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2023. január 26. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt: 
 
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Torzsa Sándor  Igen  
Zombory Miklós  Igen  
 
 
2./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadására (egy fordulóban) 
24/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, a Házbizottság elnöke 

 
dr. Mátyás Ferenc: Egy technikai deregulációs rendelet, a nem hatályos rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
szól. 2000-2022-ig vizsgálja felül a rendeleteket, ezen kívül pedig van még egy 1989-2000-ig terjedő időszak, amire 
még nem került sor, illetve költségvetési rendeletek. Utóbbiak esetében még utána kell járni, hogy meddig kell 
hatályban tartani pl. egy 2009-es költségvetési rendeletet. A célja az átláthatóság biztosítása. 
 
Zombory Miklós: 299 db rendeletből kiveszünk 200 db-ot, így marad 99 db. Szerintem nem a Képviselő Úrnak 
kellett volna ezt elkészíteni, hanem az Önkormányzatnak. Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy nem tudom 
áttekinteni ezt a mennyiséget. Ha lenne belőle 10 db, akkor azt mondanám, hogy beleásom magam és megnézem, 
de ennyire nem vállalkozom. Valamilyen módon a Hivatalnak kellene átvállalnia ennek áttekintését, hogy valóban 
ne tegyünk a kukába olyan rendeletet, amit később megbánunk. Az előterjesztőnek igaza van, de a Hivatalnak ezt 
már korábban meg kellett volna tennie. Ebben a formában azért nem tudom támogatni, mert ember nem tudja 
követni, hogy melyik igen, melyik nem. Előtte a Hivatalnak, a jogászoknak szakmailag át kellene néznie, az ő 
véleményük alapján tudnám támogatni. 
 
Torzsa Sándor: Hasonló a véleményem. Szerintem nem csak a Hivatal nem tudta kellőképpen átnézni, hanem 
mi, képviselők sem. Nagyon nehezen tudok olyan előterjesztést támogatni, ahol nem tudom fizikálisan, időbeli 
korlátok miatt leellenőrizni, hogy tényleg rendben van-e az anyag. Kétségem sincs afelől, hogy Képviselő Úr ezt 
megtette, de nehezen élem meg azokat a szituációkat, amikor szavazógépként kell viselkednem és automatikusan 
jóvá kell hagynom valamit. Ezt a mennyiségű rendeletet nem tudom megnézni, hogy valóban nincs-e benne hiba. 
Ennél a napirendi pontnál tartózkodni fogok, bár a szükségességével teljesen egyetértek. Valahogy 
emberléptékűbben kellene megcsinálni, akár úgy, hogy beosztjuk egész évre és minden hónapban lesz 15 db 
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rendelet, amit hatályon kívül helyezünk. Így mi is, akik nem ezzel foglalkozunk és nem vagyunk jogászok, csak 
politológusok és tanár emberek, fel tudjuk dolgozni és meg tudjuk érteni, hogy helytálló és rendben lévő, amiről 
szavazunk. Kérem az előterjesztőt, Elnök Urat, hogy ezt vegye figyelembe. Nem mindenki szakmabeli és nem 
mindenki ért olyan jól ehhez a területhez, de meg kell róla győződnünk, hogy biztosan helyes döntést hozunk. 
Ebben a helyzetben ez nem tud előállni, mert egyszerre nem tudunk feldolgozni ennyi rendeletet, még ha értjük is 
a szándékot. 
 
 dr. Mátyás Ferenc: Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a 24/2023. sz. előterjesztésről. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 3/2023. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Házbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 24/2023. sz. – „Javaslat az egyes önkormányzati 
rendeletek technikai deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egy fordulóban)” című – 
előterjesztést.” 

 (1 igen, 2 tartózkodás) 
A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt: 
 
Dr. Mátyás Ferenc Igen  
Torzsa Sándor  Tartózkodott  
Zombory Miklós  Tartózkodott  
 
 
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a munkát, az ülést 14:39 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Torzsa Sándor dr. Mátyás Ferenc 
                bizottsági tag                  elnök 

 
 
 

Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


