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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Házbizottsága 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2020. január 6-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Dr. Mátyás Ferenc – elnök, 
  Zombory Miklós –tag, 
  Torzsa Sándor – tag. 
 
Hivatal részéről:  
Nemes Katalin Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Boldog Új Évet kívánok! Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A mai ülést azért kellett összehívni, mert volt menetközben egy 
egészen súlyos mulasztás, ugyanis a külső bizottsági tagok nem kaptak tájékoztatást – mondhatjuk, hogy a 
Hivataltól, de gyakorlatilag egy ember van, aki felelős az Önkormányzat törvényességi működéséért - a 
Jegyzőtől, hogy szerepelniük kell a KOMA adatbázisban, illetve arról, hogy két vagyonnyilatkozatot kell beadniuk, 
az egyiket a megválasztásukat követő 30 napon belül, illetve az éveset. December 20-án, Karácsony előtt írtunk 
egy levelet a külső tagoknak, hogy ezt nagyon gyorsan rendezniük kellene. Torzsa képviselő úr riasztott 
december 30-án mindenkit, hogy nem elég a vagyonnyilatkozat, hanem a KOMA rendszerben is szerepelni kell, 
mivel megtalálta a 2014-es levelet, amikor normális időben érkezett a Jegyzőtől tájékoztatás erre nézve. Emiatt 
volt a kapkodás, és utólagos engedelmükkel írtunk egy levelet a külső bizottsági tagoknak arról, hogy 2020. 
január 2-án 14.00-18.00 óra között tudják leadni a vagyonnyilatkozatukat. Ezzel kapcsolatban hívtuk most össze 
a Házbizottság ülését. Utólagosan szeretném, ha jóváhagynánk ezt az időpontot. 15 fő adta le a 30 tagból, ezért 
kellene a héten meghatározni egy másik időpontot, mivel a külső bizottsági tagoknál úgy fogalmaz az Mötv., hogy 
kétévente kell vagyonnyilatkozatot tenniük az esedékesség évében június 30-ig. Annyi könnyebbséget 
szeretnénk adni, hogy mivel az esedékesség éve január 1-jével elkezdődött, és most hozzák be az elsőt, ha 
duplán kinyomtatják, akkor most le tudják adni mindkettőt és nem kell júniusban is bejönni. A megválasztás miatt 
pont olyan szerencsétlenül jöttek ki az időpontok, hogy ez a kettő „összecsúszik”.  
 
Zombory Miklós: Akkor ezek szerint egy időpontot megadnánk a héten, és ha valaki semmiképpen nem tud 
eljönni, akkor a hónap végén úgyis van még három időpont.  
 
Torzsa Sándor: Azok a külsős bizottsági tagok, akik 30 nappal a megválasztásuk után nem adják le a 
vagyonnyilatkozatukat, azok nem vehetnek részt a bizottságok döntéshozatalában, nem szavazhatnak. Nem 
szerencsés ez a helyzet. Erről kérem a külsős bizottsági tagok tájékoztatását, hogy ennek tudatában tegyék meg. 
Nem teljesen világos számomra, hogy jár-e a tiszteletdíj, ezt is érdemes lenne tisztázni. Ha jól értem, akkor 
vagyonnyilatkozatot kell tenni az önkormányzati képviselőknek, a külsős bizottsági tagoknak, de van több 
kötelezett is, az igazgatóknak, cégvezetőknek is kell tenni. Mikor kell megtenniük a vagyonnyilatkozatot? Ha most 
januárban kell nekik is, akkor tájékoztatni kellene őket erről. Ha valaki egyéni vállalkozó, akkor neki a KOMA 
rendszerben is szerepelnie kell és magánszemélyként vagy elég csak magánszemélyként szerepelnie? 
Egyetértek bizottsági Elnök Úrral, hogy a Jegyző Úr ezt a tájékoztatási kötelességéből, feladatából eredő 
munkáját elmulasztotta, ezért azt gondolom, hogy erről muszáj tájékoztatni a Képviselő-testületet, mivel ezek 
nagyon súlyos következményeket vonhatnak maguk után. Ha nem lett volna Szervezési csoport munkatársa és a 
bizottsági Elnök Úr ilyen „szemfüles”, akkor akár előállhatott volna az a helyzet is, hogy működésképtelenné 
válnak a Bizottságok.  
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Dr. Mátyás Ferenc: Jó lett volna, ha Jegyző Úr vagy a Jogi és Pályázati Iroda munkatársa jelen lett volna az 
ülésen. Elvileg az egyéni vállalkozói igazolás nem jó a KOMA rendszerből, mert a képviselők magánszemélyként 
lettek megválasztva. Kellene ilyen KOMA nyilatkozat, de ennek még utána kell nézni. Két képviselőről tudok, 
akinél ez az egyéni vállalkozói probléma fennáll, a külső bizottsági tagoknál még ilyenről nem tudok. A képviselők 
próbálják beszerezni a nyilatkozatot, de az igazolást már elküldték arról, hogy egyéni vállalkozóként szerepelnek 
a KOMA adatbázisban. A tájékoztatás menni fog a szavazati jog elvesztéséről.  
Rákérdeztem a tiszteletdíjjal kapcsolatban, de elvileg az, hogy folyamatban van a KOMA igazolás, ez a 
fizetésüket nem érinti. Ebben a periódusban még csak azt kell igazolniuk, hogy a felvételüket kérték a külső 
bizottsági tagok, és február 29-ig kell tételesen bekerülniük az adatbázisba.  
A törvény azt mondja, hogy az önkormányzati, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságoknál kétévente kell tenni vagyonnyilatkozatot, nem ír olyan kötelezettséget, mint a külső bizottsági 
tagoknál, hogy a megválasztásuk után 30 napon belül is kell tenniük, de utánajárok. Nekik elvileg idén június 30-
ig kell vagyonnyilatkozatot tenni. Úgy szól a törvény, hogy vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a 
közszolgálatban álló személy, aki javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult. Feladatai ellátása során 
költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok tekintetében… Ez érinti őket is, mert ellenőrzési joguk van, 
hiszen a felügyelőbizottsági tagoknak is ez alapján kell tenni vagyonnyilatkozatot. Erről is fog majd levél menni, 
de ez ráér. Ellenőrzöm majd, hogy nekik a megválasztásukat követő 30 napon belül kell-e tenniük vagy sem.  
Szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni erről a mulasztásról és fegyelmi eljárást szeretnék kezdeményezni 
a Jegyző ellen, illetve az Mötv.-ben megjelölt jogkövetkezményeket megtenni, hogy ez megfelelően 
szankcionálva legyen. Azért érzem nehéznek ezt a helyzetet a vagyonnyilatkozattétel, a KOMA rendszer és a 
bizottsági tagok szavazati jogának megvonása tekintetében, mert ezek az emberek önhibájukon kívül, a Jegyző 
mulasztásából kerültek egy olyan helyzetbe egy lehetetlen időpontban – Karácsony, Újév -, ami lehetetlen feladat 
elvégzésére kötelezi őket. A január hónap bizottsági szinten is a költségvetés elfogadásával fog foglalkozni, tehát 
ez nagyon méltánytalan helyzet bármelyik külső bizottsági tag vonatkozásában. Azt mondjuk nekik, van rá 10 
napjuk, míg egyébként a törvény 30 napot biztosítana arra, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségüknek.  
 
Zombory Miklós: Elnök Úr azt mondta az utolsó bizottsági ülésen, hogy a képviselőket leellenőrzi, és csak 
annak szól, akinek nincs rendben az igazolása. Ezek szerint a képviselők rendben vannak.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Mindenkiről készítettem egy képernyőképet és átküldtem a részletekről Gyurákovics 
Andreának. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy mindenki rendben van. Aki még nem szerepel a rendszerben, 
mindenkit tájékoztattam.  
 
Torzsa Sándor: A napirendi pontnál majd lesznek javaslataim. Lehetséges, hogy nem jól fogalmaztam meg az 
előbbi kérdésemet, ami arra vonatkozott, hogy ha valaki egyéni vállalkozó, akkor a KOMA rendszerben benne 
kell-e lennie egyéni vállalkozóként is és magánszemélyként is, vagy csak magánszemélyként kell és nem 
szükséges egyéni vállalkozóként. Mindkét adószámával szerepelnie kell-e vagy elég, ha csak az egyéni száma 
benne van? A könyvelőm azt a tájékoztatást adta, hogy szerinte csak az egyéni adószámnak kell benne lennie a 
KOMA rendszerben. Jó lenne, ha ebben a kérdésben állást foglalna a Bizottság.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Írok majd a jognak, Aljegyző Úrnak, és minél előbb megpróbálok erre választ kapni. A 
napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 1/2020. (I.6.) sz. 

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

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A 2020. január 2-i vagyonnyilatkozat leadási időpont utólagos jóváhagyását szeretném kérni 
a Bizottságtól, ami 14.00 és 18.00 óra között zajlott, és ahol a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek fele leadta a 
vagyonnyilatkozatát.  
Egy új időpontra is szeretnék javaslatot tenni, 2020. január 9. csütörtöki napra gondoltam, hogy legyen idejük, fel 
tudjanak készülni. Három napot azért nem adnék, hogy a Hivatal időben tudjon végezni. A január 2-i időpontban 
4 órás intervallum volt megadva és majdnem két hét volt elkészíteni a vagyonnyilatkozatot. Arra gondoltam, hogy 
16.00-17.00 óra között lenne csütörtökön a leadás, hogy mi sem üljünk itt feleslegesen. Aki nem élt az első 
időpont lehetőségével, az „kapja össze magát” és jöjjön el.  
Javaslom, hogy ezekben az időpontokban mind a két vagyonnyilatkozat – a 30 napon belüli, illetve az adott évi - 
leadható legyen.  
Szavazhatunk arról is, hogy aki nem adja le ebben az időpontban, annak biztosítsunk időpontot a január végi 
időpontokban, de azzal a szigorú megkötéssel, hogy aki nem adja le a vagyonnyilatkozatát, az nem szavazhat a 
bizottsági üléseken.  
 
Zombory Miklós: Elnök Úr jogász, de nem az Önkormányzat „jogászcsapatának” a tagja. Nem törvénysértő, ha 
engedélyezzük, hogy mindkét vagyonnyilatkozatot egyszerre tegyék le és ne csak júniusban?  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A törvény azt mondja, hogy a vagyonnyilatkozati kötelezettséget az (1) bekezdés c) 
pontjában foglalt esetben – ami a külső bizottsági tagokra és önkormányzati cégekre vonatkozik – az 
esedékesség évében június 30-ig kell teljesíteni. Az esedékesség évébe már beleférünk. Arra kell csak 
figyelnünk, hogy az a vagyonnyilatkozat, amit 2020. évre leadnak, annak az aláírásánál a dátum idei legyen. Nem 
lehet a decemberit lemásolni, mert az tavalyi dátummal készül. Két példányban kell leadniuk a 
vagyonnyilatkozatot, mert egyet elteszünk mi, egyet pedig visszaadunk. Abban az esetben, ha a 
vagyonnyilatkozattételre kötelezett azt mondja, hogy nem kell neki a példány, lemond róla, akkor ebből ne legyen 
probléma. Volt olyan, aki kettőt hozott januári datálással másodikán és azt mondta, hogy szeretné leadni mind a 
kettőt, de nem kéri a vissza, mert a számítógépén megvan.  
 
Torzsa Sándor: Egyetértek Elnök Úrral, de javaslom, hogy a januári időpontokkal kapcsolatos határozatunkat 
úgy módosítsuk, hogy minden törvény által kötelezett – cégvezetők, igazgatók, felügyelő bizottsági tagok, külsős 
bizottsági tagok – leadhassák a vagyonnyilatkozatukat. Ha már együtt vagyunk, dönthetünk egy májusi időpontról 
is, amikor az egyéb kötelezettek leadhatják. Régebben is év elején határozta meg a Bizottság ezeket az 
időpontokat, és így időben megkapták a tájékoztatást. Egy hónappal előtte is kaptak tájékoztatást, és senki nem 
mondhatta azt, hogy utolsó pillanatban kapta meg. Javaslom, hogy döntsünk most két májusi, és egy júniusi 
időpontról, azzal a kiegészítéssel, hogy a januári időpontokban az összes kötelezett leadhatja a 
vagyonnyilatkozatát.  
A képviselőkre vonatkozólag döntöttünk arról, hogy a KOMA igazolást hogyan kell és mikor benyújtani, de a 
külsős bizottsági tagokra vonatkozóan is kellene erről döntenünk és kellene róla tájékoztatást küldeni. Hivatalos 
tájékoztató levél az Önkormányzat részéről a mai napig nem ment ki a részükre. Ilyen súlyos a mulasztás. Ha 
másképpen nem megy, akkor Elnök Úrnak kellene írni egy levelet, muszáj megadni a tájékoztatást, hiszen az 
Önkormányzat működőképességéről van szó. Ha már a Jegyző Úr elmulasztotta ezt megtenni, akkor kérem, 
hogy Elnök Úr tegye meg.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az a legegyszerűbb, ha megírom a levelet, mint ha határozatban szólítjuk fel a Jegyző Urat 
erre, mert vagy megcsinálja vagy sem. Ma este elkészítem a levelet, átküldöm a Bizottság tagjainak ellenőrzésre, 
és ha jóváhagyják, akkor kedden vagy szerdán elküldöm. Megkérem a Szervezési csoportot, hogy amíg elküldöm 
a levelet, küldjék ki a január 9-i időpontot, hogy addigra már értesüljenek róla. A 30 napos határidő miatt sürgető, 
hogy a külső bizottsági tagok közül mindenki tudja teljesíteni.  
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Zombory Miklós: Kérem, hogy egyenként szavazzunk minden javaslatról, hogy egyértelmű legyen mindenki 
számára.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Javaslom, hogy 2020. május 12-én és május 26-án 14.00-15.30 óra között, illetve 2020. 
június 30-án 14.00-16.30 óra között határozzuk meg a vagyonnyilatkozatok leadási határidejét. Akik nem jönnek 
el a május 26-i időpontban, azokat felhívjuk és feleslegesen nem várunk. Kérem, szavazzunk arról, hogy a külső 
bizottsági tagok KOMA igazolása ugyanabban a formában megfelelő, mint amiről a képviselők esetében 
döntöttünk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 2/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy a külső bizottsági tagok a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételének megtörténtének igazolására elegendő az adatbázisból történő lekérdezésről készített képernyőkép 
megküldése a Hivatal részére a Házbizottságnak címezve. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: 30 napon belül igazolni kell, hogy a felvételüket kérték a KOMA rendszerbe, viszont annak 
törvényi határideje van, hogy az azt követő hónap utolsó napjáig kell igazolniuk, hogy szerepelnek is benne. Ez a 
törvény alapján február 29. Kérem, szavazzunk arról, hogy utólag jóváhagyjuk a 2020. január 2-i 
vagyonnyilatkozat leadási időpontot.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 3/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja: 
2020. január 2. (csütörtök) 14.00-18.00 óráig. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy 2020. január 9-én 16.00-17.00 óra között lesz a következő 
vagyonnyilatkozat leadási időpont a külső bizottsági tagok részére. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 4/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja: 
2020. január 9. (csütörtök) 16.00-17.00 óráig. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy a január 2-i és január 9-i időponton a külső bizottsági tagok 
mindkét vagyonnyilatkozatot leadhatják, a megválasztásuk utáni 30 napon belül esedékeset és az ebben az 
évben esedékeset is. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 5/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy 2020. január 2-án és 2020. január 9-én meghatározott időpontokban a külső 
bizottsági tagok a 2019. évben és a 2020. évben esedékes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget 
tehetnek. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy aki egyik időpontban sem adta le a vagyonnyilatkozatát, az a 
Házbizottság által 2020. január végén meghatározott időpontok bármelyikén leadhatja azzal a megkötéssel, hogy 
levélben tájékoztatjuk őket arról, hogy a leadásig nem gyakorolhatja a külső bizottsági jogait.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 6/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a külső bizottsági tagok a HB 4/2019. (XII.17.) sz. határozatában elfogadott 
időpontokban eleget tehetnek a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek, azonban addig nem gyakorolhatják 
bizottsági jogaikat. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy két példány is elegendő, ha valaki nem kéri a saját példányát 
vissza.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 7/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a megadott időpontokban a külső bizottsági tagok leadhatják a 
vagyonnyilatkozatuk mindkét példányát, és ebben az esetben a 2019. évre és a 2020. évre is eleget tett a 
kötelezettségének.  
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk a következő időpontokról: 2020. május 12. 14.00-15.30, 2020. május 26. 
14.00-15.30, illetve 2020. június 30. 14.00-16.30. Minden vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy leadhatja a 
vagyonnyilatkozatát. Borbás Gabriella jelezte, hogy neki a 2019. évit számolgatni kell, ezért valószínűleg nem 
adja most le.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HB 8/2020. (I.6.) sz. 
Határozat 

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja: 
2020. május 12. (kedd) 14.00-15.30 óráig, 
2020. május 26. (kedd) 14.00-15.30 óráig, 
2020. június 30. (kedd) 14.00-16.30 óráig.  
A fenti időpontokban minden vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy eleget tehet kötelezettségének. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy a január végi időpontokról hozott határozatot módosítsuk, 
miszerint minden kötelezett leadhassa a vagyonnyilatkozatát. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 9/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a HB 4/2019. (XII.17.) sz. határozatát úgy módosítja, hogy az elfogadott 
időpontokban minden vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy eleget tehet kötelezettségének. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy ne a jegyző, hanem a Bizottság tagjainak előzetes 
jóváhagyásával én fogok levelet írni a külső bizottsági tagoknak és a cégvezetőknek. Kérem a Bizottságot, hogy 
hatalmazzon fel arra, hogy az előzetes jóváhagyás után a Házbizottság nevében kiküldjem a levelet az 
érintetteknek az elhangzottakról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 10/2020. (I.6.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Mátyás Ferencet, a Házbizottság elnökét arra, hogy a 
vagyonnyilatkozattételre kötelezetteket írásban tájékoztassa – a Bizottság tagjainak jóváhagyása után - a 
vagyonnyilatkozattétellel kapcsolatban.  
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy a külső bizottsági tagokat előzetesen értesítsük arról, hogy 
2020. január 9-én van az új időpont. 
 
Zombory Miklós: Ez azt jelenti, hogy a Szervezési csoport felhívja őket? Voltam ennek a Bizottságnak az 
elnöke, akkor még 4 év volt a képviselői mandátum. Javaslom, hogy a Szervezési csoport hívja fel azokat, akiket 
szükséges, emlékeztető formájában.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Házbizottság felkéri a Szervezési csoportot, hogy hívják fel 
telefonon azon külső bizottsági tagokat, akik még nem adták le a vagyonnyilatkozatukat január 2-án, és 
tájékoztassák őket – a hivatalos levelet megelőzően – a január 9-i 16.00-17.00 óra közötti időpontról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HB 11/2020. (I.6.) sz. 
Határozat 

A Házbizottság, úgy dönt, hogy felkéri a Szervezési és Informatikai Iroda Szervezési csoportját, hogy telefonon 
tájékoztassák azon külső bizottsági tagokat, akik még nem tettek eleget kötelezettségüknek, a vagyonnyilatkozat 
leadásának következő időpontjáról: 2020. január 9. (csütörtök) 16.00-17.00 óráig. 
Határidő: 2020. január 6. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Torzsa Sándor: Úgy tudom, hogy a FEV IX. Zrt. élére új vezető lett választva. Nem világos számomra, hogy neki 
akkor nincs a megválasztása után 30 napos kötelezettsége, hogy vagyonnyilatkozatot tegyen? Neki csak a 
normális rendben kell tennie?  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Megnézem, mert úgy tudom, hogy az Mötv. kifejezetten a képviselők és nem képviselő 
bizottsági tagok vonatkozásában említi a 30 napot. Ez nem a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló 
törvényben van benne, mert a cégvezetőkre az telepít vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget. A levélben ezt is 
megkérdezem, amit a jognak írok a KOMA igazolással kapcsolatban. Erről értesíteni fogom a Bizottság tagjait. 
 
Zombory Miklós: Mivel jegyzőkönyv hitelesítő vagyok, ezért jó lenne, ha csütörtökön alá lehetne írni 
jegyzőkönyvet, ha sikerül addig megírni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Csütörtökön várok Mindenkit 16.00-17.00 óráig. Ketten mindenképpen jelen kell lenni a 
bizottsági tagok közül. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

Zombory Miklós Dr. Mátyás Ferenc 
bizottsági tag                               elnök 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
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