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Budapest Főváros IX. Kerület       
Ferencváros Önkormányzata 
Házbizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2021. december 7-én 13.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:     dr. Mátyás Ferenc – elnök, 
  Torzsa Sándor, 

Zombory Miklós (igazoltan távol) – tagok. 
 
Hivatal részéről: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Koór Henrietta csoportvezető. 
 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Zombory Miklós igazoltan van távol, előre jelezte, hogy nem 
tud részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottság 2 fővel határozatképes, az ülést 13:42 órakor 
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 3/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
113/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
dr. Mátyás Ferenc: Zombory Úr kérésére elmondom, hogy a zártan kezelt vagyonnyilatkozatok esetében tett egy 
javaslatot arra, hogyan fokozzuk a biztonságot, mert a pecsételt és aláírt boríték viszonylag könnyen felbontható. 
Ő azt javasolta, hogy tűzőgéppel két tűzéssel rögzítsük a lezárást és etikett címkével ragasszuk le. Ott írjuk alá és 
ezzel látszani fog, hogy sértetlen a boríték. Januárban szeretném a Bizottság elé hozni a vagyonnyilatkozatok 
átvételéről szóló szabályzatunkat, mert már eléggé elavult, az antik időket idéző darab. A felülvizsgált, aktualizált 
verziót szeretném majd beterjeszteni jövő év elején. Az első vagyonnyilatkozat átvételi időpont után lehetne majd 
megtartani azt az ülést. Az elkészítés során természetesen figyelemmel leszek Képviselőtársunk javaslatára. A 
vagyonnyilatkozatok átvételére két időpontot javaslok: 2022. január 17. 8-9 óra között, illetve január 31. 17-18 óra 
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között. Annak is legyen alkalma, aki munkaidő előtt jönne be, és annak is, akinek munka után lenne jó az időpont. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy három alkalom esetén a középső időpontban alig jön 1-2 kötelezett, 
ezért nem tartottam szükségesnek egy harmadik időpont meghatározását. Ezen kívül megteremtenénk a 
lehetőséget, hogy a külsős bizottsági tagok és a cégvezetők – akiknek majd júniusban kell vagyonnyilatkozatot 
tenniük – a képviselők számára fenntartott időpontban is leadhassák a nyilatkozataikat. Ezután megnézzük, hogy 
kell-e újabb időpontokat biztosítanunk, vagy esetleg beérkezett mindenki nyilatkozata. A határozati javaslatot tehát 
úgy fogalmaznám meg, hogy a Házbizottság úgy dönt, hogy a képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási 
időpontjait 2022. január 17. napján 8-9 óra között, és 2022. január 31. napján 17-18 óra között határozza meg. 
Egyben úgy dönt, hogy a képviselők számára megnyitott időpontokban a 2022. év hátralévő részében 
vagyonnyilatkozat leadására kötelezettek is leadhatják a vagyonnyilatkozatukat. Kérdés, hozzászólás nincs. 
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 4/2021. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy a képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási időpontjait 2022. január 17. 
napján 8-9 óra között, és 2022. január 31. napján 17-18 óra között határozza meg. Egyben úgy dönt, hogy a 
képviselők számára megnyitott időpontokban a 2022. év hátralévő részében vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek 
is leadhatják a vagyonnyilatkozatukat. 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
 
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

113/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 

 
dr. Mátyás Ferenc: Azért szerepel előttünk az előterjesztés, mert a közérthetőséggel és a társadalmi egyeztetéssel 
kapcsolatban is lennének feladatai a Házbizottságnak. Utóbbinál értelemszerűen több, mert mi fognánk össze és 
koordinálnánk a munkát, ami során az állampolgári észrevételek Önkormányzathoz történő becsatornázása 
valósulna meg a rendeletalkotás során. A harmadik módosítás az lenne, hogy a képviselők előterjesztései 
kerüljenek a Képviselő-testület napirendi javaslatai közé. Az előző ülésen tárgyaltuk ezt a módosítást, de Zombory 
képviselő úr előterjesztését nem szavaztuk meg, így végül ez sem lett elfogadva. A többsége viszont megvolt, ezért 
most a módosításom részét képezi. 
 
Torzsa Sándor: Nagyon jó előterjesztés.  
 
dr. Mátyás Ferenc: „A”, „B” és „C” verziót tartalmaz az előterjesztés. Az „A” változat az összes módosító javaslat 
elfogadásáról szól. Kérem, szavazzunk erről, és ha nem kap többséget, áttérünk a többi lehetőségre. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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HB 5/2021. (XII.7.) sz. 
Határozat 

A Házbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés „A” döntési 
javaslatát. 
Határidő: 2021. december 9. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a részvételt, az ülést 13:53 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

               Torzsa Sándor dr. Mátyás Ferenc 
                bizottsági tag                  elnök 

 
 
 

 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


