
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság   

2013. november 12-én 9. 00 órakor tartott üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Zombory Miklós – elnök, 
Csárdi Antal,   

  Kassab Adonis – tagok. 
   
Hivatal részéről:  
 dr. Pap Ágnes irodavezető, 
 Koór Henrietta csoportvezető, 
 Czirok Róza– jegyzőkönyvvezető. 
 
Zombory Miklós: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi 
Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi javaslattal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VNYB 3/2013. (XI.12.) sz. 

Határozat 
Napirend 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Zombory Miklós elnök 
 
2./ VNYB ügyrendjének módosítása 
 Sz-461/2013. sz. 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 
 
Zombory Miklós: A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 
10/A. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzati képviselő minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselőknek saját vagyonnyilatkozatukhoz csatolni kell a vele közös 
háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is.  
Az a képviselő, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja, képviselő jogait annak pótlásáig nem 
gyakorolhatja. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló levelet a Szervezési Csoport 2013. november 30-ig 
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e-mailen eljuttatja az érintetteknek. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az átvételi időpontokat beszéljük meg. 
Javaslom, hogy január hónapban az alábbi időpontokban vegyük át a képviselők vagyonnyilatkozatait: 
2014. január 6.   (hétfő)   9.00 – 10. 00 óráig (Zombory Miklós, Csárdi Antal) 
2014. január 22. (szerda)   14.00 – 16. 00 óráig (Zombory Miklós, Kassab Adonis) 
2014. január 31. (péntek)  14.00 – 17.00 óráig (Zombory Miklós, Illyés Miklós) 
Kérem, hogy szavazzunk az átvételi időpontokról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VNYB 4/2013. (XI.12.) sz. 

Határozat 
A Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága, úgy dönt, hogy a tájékoztatót és a 
vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja:  
2014. január 6.   (hétfő)   9.00 – 10. 00 óráig (Zombory Miklós, Csárdi Antal) 
2014. január 22. (szerda)   14.00 – 16. 00 óráig (Zombory Miklós, Kassab Adonis) 
2014. január 31. (péntek)  14.00 – 17.00 óráig (Zombory Miklós, Illyés Miklós) 
Határidő: 2013. november 12. 
Felelős: Zombory Miklós elnök  

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ VNYB ügyrendjének módosítása 
 Sz-461/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Zombory Miklós elnök 
 
Zombory Miklós: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 60. §-ának 
megfelelően – mely szerint a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá – aktualizálni szükséges a 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság Ügyrendjét. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
elfogadott SZMSZ módosításban már átvezetésre kerültek az Mötv. előírásai, azonban ezt a bizottsági ügyrendben 
is át kell vezetni. Arra való tekintettel, hogy a bizottság elnökén kívül még egy bizottsági tagnak is alá kell írnia a 
jegyzőkönyvet, ez utóbbi feladatra egy állandó aláíró - akadályoztatása esetére pedig egy póttag - megválasztását 
javaslom a Tisztelt Bizottságnak. 
Előzetes egyeztetés alapján állandó aláírónak javaslom Kassab Adonis képviselő urat, akadályoztatása esetén 
aláírónak Illyés Miklós képviselő urat. 
Kérem, hogy szavazzunk az Sz-461/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VNYB 5/2013. (XI.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 
Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága úgy dönt, hogy Ügyrendjét 
2013. november 12-től az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Ügyrend IX. (2) o) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„o) a bizottsági ülés elnökének és a jegyzőkönyv aláírására jogosult másik 
bizottsági tagnak az aláírását,” 

 
2. Az Ügyrend IX. (8) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A jegyzőkönyvet Zombory Miklós, a bizottság elnöke és Kassab Adonis 
bizottsági tag írja alá. Kassab Adonis akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv 
aláírására Kassab Adonis helyett Illyés Miklós bizottsági tag jogosult. A 
bizottsági jegyzőkönyvből az elnök és az aláírásra jogosult másik bizottsági tag 
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aláírását megelőzően kivonatot kiadni csak „nem hivatalos” jelzéssel, belső 
használatra lehet.” 

Határidő: 2013. november 13. 
Felelős: Zombory Miklós elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Zombory Miklós: Kérem, hogy ha valamilyen probléma adódik, akkor egymás között rendezzétek le, hogy egy 
bizottsági tag mindenképpen ott legyen az átvételnél. Ha nagy baj van, akkor hívjanak fel és esetleg a bizottság más 
tagját kérjük meg. Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
           Zombory Miklós   
                      elnök 
 
 
 
   Kassab Adonis           
    bizottsági tag  

 
 

 
 
 

 
     Czirok Róza 
jegyzőkönyvvezető 


