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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Házbizottsága 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2020. június 24-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Dr. Mátyás Ferenc – elnök, 
  Torzsa Sándor – tag. 
 
Hivatal részéről:  
Dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda, Koór Henrietta csoportvezető. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 2 fővel határozatképes, az 
ülést 15:00 órakor megnyitom. Az ülés összehívását az indokolta, hogy voltak a vagyonnyilatkozatok leadására 
időpontjaink meghirdetve, és ezek az időpontok beleestek abba az időszakba, amikor nem volt jogköre a 
bizottságnak. Nem is tudtuk volna átvenni a vagyonnyilatkozatokat, és az embereket sem lett volna célszerű 
bekéretni. 
 
Torzsa Sándor: Jelzem, hogy örülök annak, hogy megújult Ferencváros honlapja, de sajnálattal vettem észre, 
hogy a bizottság ülése, napirendje, időpontja, meghívója nem szerepel a web oldalon. Szeretném, ha ez 
változna, mert korábban ezek a bizottság alá voltak feltöltve. Jövő héten már normális bizottságok lesznek, 
ráadásul a külső bizottsági tagok nem is tudnak hozzáférni a VPN rendszerhez. A VPN rendszerbe nem tudok 
bejelentkezni, de több képviselőtársam is jelezte ezt. Célszerű lenne ezt is megvizsgálni, hogy mi az oka, hogy 
nem tudunk hozzáférni. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 13/2020. (VI.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a KOMA-val kapcsolatban mindenki leadta. 
Legközelebb majd amikor erre szükség lesz Jegyző Asszonnyal egyeztetünk róla, mert az az állásfoglalás, amit 



2 
 

jegyzőkönyvbe mondott tavaly december közepén volt Jegyző Úr, az nem feltétlenül állja meg a helyét. Az 
életünk könnyebbé tétele érdekében a következő ilyen periódus előtt majd egyeztetek Jegyző Asszonnyal, hogy 
maga a folyamat hogyan legyen.  
A külső bizottsági tagok közül Borbás Gabriella és Dr. Kulpinszky Eleonóra, akiknek van még leadni valója. A 
gazdasági társaságok közül Balogh Pál, Bézsenyiné dr. Traub Ildikó, Bubori Zsolt, Dauner Kristóf, Dr. Kovács 
József, Pápa Levente, Sebők Endre, Sepsi Gabriella és Verdon Bálint az, akinek még vagyonnyilatkozatot kell 
tennie. Jövő hétre szeretnék időpontot javasolni a bizottság számára a vagyonnyilatkozatok átvételére. Hétfőn és 
kedden bizottsági ülések lesznek és valamelyik bizottsági ülés előtt lenne az átvétel. A dátum 2020. június 29. 
14.00-15.00 óra. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 14/2020. (VI.24.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy azok a Felügyelő Bizottsági tagok részére, akik még nem tettek eleget 
kötelezettségüknek, vagy újonnan kerültek megválasztásra, a vagyonnyilatkozat leadásának időpontja: 2020. 
június 29. (hétfő) 14.00-15.00 óráig. 
Határidő: 2020. június 24. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a részvételt, az ülést 15.22 órakor bezárom. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

Torzsa Sándor Dr. Mátyás Ferenc 
bizottsági tag                               elnök 

 
 
 

 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


