JEGYZŐKÖNYV
készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. április 19-én (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri
Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann Antal, Dr. Bajuszné Veigli Katalin
Lujza, Egresi Antal, Fuchs Gyula, dr. Kolosi István Csaba, Mikó Imre, Mizák
Zoltán, Preklerné Marton Ilona, Sinkovics Krisztián, Tüskés Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van:

Orbán Gyöngyi alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
dr. Veres Anikó aljegyző

Távolmaradását előre jelezte:

Kiss Jenő

A levezető elnök neve: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen. Elmondja, hogy Kiss Jenő jelezte
távolmaradását, külföldi tartózkodása miatt. Javaslatot tesz a napirendre.
Rendkívüli testületi ülés lévén csak a meghívóban szereplő napirendi pontot
javasolja tárgyalni.
Geiger Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendet, mely szerint:
A Képviselő-testület
a 2018. április 19-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló
524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosítására
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 168/2018. (IV. 19.) határozata a 2018. április 19-ei Képviselőtestületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Képviselő-testület
a 2018. április 19-ei képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint
elfogadja:
1.) Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló
524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosítására

Geiger Ferenc: Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
Geiger Ferenc: A napirendi pont tárgyalására tér.

1. napirendi pont:

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének
elfogadásáról szóló 524/2017. (XII.05.) határozat 1.
mellékletének módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Geiger Ferenc: Elmondja, hogy az előterjesztésben leírásra került, hogy a
jogszabály alapján a Polgármester terjesztheti elő a zárszámadási rendelettervezetet, illetve a pénzmaradvány elfogadását. Ennek az anyagnak a
pontosításával, illetve egyeztetésével a Hivatal nem biztos, hogy a rendes testületi
ülésre kész lenne. „Valószínű, hogy igen, de nem biztos.” Elmondja, hogy - mint
ahogy azt már többeknek is elmondta –magánemberként van egy problémája, ami
miatt szintén szeretné a Képviselő-testületi ülés időpontjának elhalasztását.
Elmondja, hogy a 24 év alatt egyetlen egyszer fordult elő, hogy nem volt jelen a
testületi ülésen, amikor a gerinc operációja történt. Ezért szeretné, hogy egy ilyen
fontos napirendi pont tárgyalásakor jelen legyen. Ennyi lenne a kérése, ezért tette
meg a javaslatát.
Kéri a bizottság véleményét.
Preklerné Marton Ilona: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének távollétében
elmondja, hogy a Jogi és ügyrendi Bizottság elfogadta a határozati javaslatot.
Geiger Ferenc: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot,
mely szerint:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletében a Képviselő-testület május
hónapban megtartandó rendes ülésének dátumát meghatározó „2018. május 8.”
szövegrészt és egyben a május hónapban megtartandó rendes Képviselő-testületi
ülés dátumát „2018. május 15.” -re módosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse
mindazokat, akik az alaphatározatról értesítést kaptak.
Határidő: 2018. április 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 képviselő 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 169/2018. (IV.19.) határozata a Képviselő-testület 2018. évi
munkatervének elfogadásáról szóló 527/2017. (XII.05.) határozat 1.
mellékletének módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az 527/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletében a Képviselő-testület május
hónapban megtartandó rendes ülésének dátumát meghatározó „2018. május 8.”
szövegrészt és egyben a május hónapban megtartandó rendes Képviselő-testületi
ülés dátumát „2018. május 15.” -re módosítja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse
mindazokat, akik az alaphatározatról értesítést kaptak.
Határidő: 2018. április 20.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Geiger Ferenc: Kiegészítésként elmondja, hogy kisebb ellentmondás van a
törvény és a saját SZMSZ között, mivel a törvény azt mondja ki, hogy a
Polgármester hívja össze és vezeti le a testületi ülést. Az SZMSZ azonban ezt úgy
szabályozza, hogy a Polgármester a testületi ülést a munkaterv alapján hívja össze.
Tehát, ha bármi közbe jön, akkor csak rendkívüli testületi ülés összehívásával van
lehetőség a változtatásra. Ezért javasolni fogja, hogy az SZMSZ-be kerüljön
beépítésre egy olyan mondat, hogy „indokolt esetben a Polgármester ettől
eltérhet”. A Fővárosban nincs ilyen szabályozás, Tarlós Úr hívhatja össze a
Közgyűlést, mivel a törvény csak azt mondja ki, hogy egy évben 6 testületi ülést
kell tartani. „Ennyi.” Elmondja még egyszer, hogy ott Tarlós Úr hívja össze,
illetve ő dönti el, hogy az ülés mikor legyen. Ott is van munkaterv, de dátum
nélkül. Itt a dátummal nincs problémája, ezért javasolja is, hogy legyen dátum,
azonban azt kéri, hogy legyen egy olyan lehetőség, hogyha bármi közbe jön, akkor
változtatni lehessen.
Mikó Imre: Kérdezi, hogy hányadikán lesz a testületi ülés.
Geiger Ferenc: „Tizenötödikén. Egy héttel később.”
Mikó Imre: „Ugyanúgy kedden.”
Geiger Ferenc: „Ugyanúgy kedden, igen.” Három bizottsági ülés időpontjáról a
bizottságok döntöttek, ezek az ülések a döntések alapján lesznek megtartva.
Felolvassa a bizottsági ülések időpontját: az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság május 2-án tartja ülését, mivel ezek a
bizottságok külön határozatot hoztak az ülésük időpontjáról. A többi bizottság
SZMSZ-e azt tartalmazza, hogy a testületi ülést megelőző héten tartja ülését.
Tehát ott nem kell döntést hozniuk. Automatikusan egy héttel később, május 9-én
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lesz a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi
és Ügyrendi Bizottság ülése.
Tüskés Józsefné: „Rá egy hétre.”
Geiger Ferenc: „Így van, rá egy hétre.”
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy tartson névsorolvasást.
dr. Laza Margit: Névsorolvasást tart.
Geiger Ferenc: Megköszöni a részvételt. Az ülést bezárja.

K.m.f.

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző
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