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

Jegyzőkönyv 
készült a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság   

2014. április 29-én 10.00 órakor tartott üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

Zombory Miklós – elnök, 
  Illyés Miklós, 
  Kassab Adonis – tagok. 
  
Hivatal részéről:  
 dr. Pap Ágnes – irodavezető, 
 Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 
 
 
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 1/2014. (IV.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 
 
Zombory Miklós: Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII tv. 3.§ (3) 
bekezdés e) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételre köteles személyeknek vagyonnyilatkozatukat az 5.§ 
(2) bekezdés szerint minden év június 30-ig kell teljesíteni. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 
személyeket a törvény tételesen felsorolja, a felsorolásból kiemelném a felügyelőbizottsági tagokat, 
közalapítványok kezelő szervezetének tagjait. 
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Aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megtagadja, annak a jogviszonyát meg kell szüntetni. Annak 
érdekében, hogy az érintett személyek törvényi kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, és a fennálló 
törvényi kötelezettségből értesíteni tudjuk őket, meg kell határoznunk a mai napon a vagyonnyilatkozat 
átvételének időpontjait. Ezzel kapcsolatban várom a javaslatokat, illetve bizottsági elnökként az alábbi 
átvételi időpontokra teszek javaslatot: 2014. június 12-én 9.00-10.00 óráig, június 20-án 14.00-16.00 óráig, 
június 30-án 15.00-17.00 óráig. Az első időpontra Csárdi Antal és Zombory Miklós, június 20-i időpontra 
Zombory Miklós és Illyés Miklós, a június 30-i időpontra Illyés Miklós és Kassab Adonis jelentkezett. 
Kérem, szavazzunk az időpontok elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VNYB 2/2014. (IV.29.) sz. 

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

- június 12.    9.00 – 10.00 óra 
- június 20. 14.00 – 16.00 óra 
- június 30. 15.00 – 17.00 óra 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Zombory Miklós elnök 
  

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
Zombory Miklós: Ha valakinek mégis közbe jön valami, akkor azt időben jelezze a Szervezési Csoport és 
felém, hogy tudjunk intézkedni, mert kellemetlen lenne, ha valamelyik átvételi alkalomnál csak a bizottság 
egyik tagja lenne jelen. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

Zombory Miklós 
elnök 
 
 

Kassab Adonis           
 bizottsági tag 

 
 
 
 
 

Czirok Róza 
       jegyzőkönyvvezető 


