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Jegyzőkönyv 
készült a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság   

2012. május 29-én 9 órakor tartott üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Zombory Miklós – elnök, 
  Illyés Miklós, 
  Csárdi Anta, 
  Kassab Adonis – tagok. 
  
Hivatal részéről:  
 dr. Pap Ágnes – irodavezető, 
 Fischer Ágnes jegyzőkönyvezető 
 
 
Zombory Miklós: Szeretettel köszöntöm a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi 
Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Egy 
napirendi pontunk van, a ’’Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének 
megbeszélése’’ című szóbeli előterjesztés. A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VNYB 3/2011. (V.29.) sz. 

Határozat 
Napirend 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Zombory Miklós elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Zombory Miklós elnök 
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Zombory Miklós: A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény 3.§ (3) bekezdés 
értelmében a gazdasági társaságok, költségvetési intézmények felügyelő bizottsági tagjai, igazgatósági, 
Felügyelő Tanács tagjai és a gazdasági társaságok igazgatói vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. 
Valamint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek a külsős bizottsági tagok a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló törvény 3.§ (3) bekezdés értelmében. 
A felsorolt tagok közül a törvény 1.§ (2) bekezdése értelmében nem kell vagyonnyilatkozatot tennie 
azon tagoknak, akik képviselők, hiszen őket külön jogszabály kötelezi vagyonnyilatkozat-tételre. 
A 2012. június 30-ig esedékes vagyonnyilatozat-tételre kötelezettek száma 35 fő. Kérem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy az átvételi időpontokat beszéljük meg. Ezelőtt azonban az eljárás menetét szeretném 
ismertetni:  
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról, és esedékességének időpontjáról 2012. május 
31-ig értesítem az érintetteket, a szükséges nyomtatványok elektronikus formában történő 
megküldésével egyidejűleg. Mind a kötelezett, mind a hozzátartozó kitöltheti a nyomtatványokat kézzel, 
illetve elektronikusan, az aláírásnak kell kézzel történnie. 
 
Az egyik időpontot a hónap közepére szeretném kijelölni, június 11-én, csütörtökön 9.00 órára. Erre az 
időpontra jelentkezett Illyés Miklós, Kassab Adonis, és jómagam.  
 
Csárdi Antal, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe, a bizottság 4 fős lett.   
 
Zombory Miklós: A második időpontot június 30-ára, 15.00 órától 17.00 óráig javaslom. Erre az 
időpontra szintén jelentkezem, mint bizottsági elnök, valamint Csárdi Antal is jelentkezik. A harmadik 
időpont július 2-án 9 00 -10 00-ig jelentkezők átvételre Martos Dániel, Csárdi Antal, Kassab Antal. 
 
VNYB 4/2012. (V. 29.) sz. 

Határozat 
A Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága, úgy dönt, hogy a 
vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja: 

- június 11.    9 00 -  10 00  
- június 29. 15 00 -  17 00 
- július  2.   9 00 -  10 00 

Felelős: Zombory Miklós elnök 
Határidő: értelemszerű  

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
 

k.m.f. 
 
 

Zombory Miklós  
elnök 


