Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Házbizottság
Jegyzőkönyv
készült a Házbizottság
2022. június 20-án 14:30 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem
Bp. IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:

dr. Mátyás Ferenc,
Torzsa Sándor,
Zombory Miklós tagok.

Hivatal részéről: Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Gyurákovics Andrea képviselő
dr. Mátyás Ferenc: Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az
ülést 14:34 órakor megnyitom. Én napirend előtti hozzászólásra jelentkezem. A napirenddel kapcsolatban kérdés,
észrevétel?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
HB 1/2022. (VI.20.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

(3 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
dr. Mátyás Ferenc: Szeretnék beszámolni az SZMSZ-ből fakadó, viszonylag friss feladatainkról és azok
elakadásáról. Az SZMSZ december óta tartalmazza azt, hogy a Házbizottság ellenőrzi a közérthetőségi
összefoglalókkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Első alkalommal megírtam én a közérthetőségi
összefoglalót a Kabinetfőnök Úr helyett, akihez delegálva lett ez a feladat. Azóta kisebb-nagyobb – inkább nagyobb
– döccenőkkel halad ez a történet előre. Jelenleg nem sikerül betartani az ide vonatkozó szabályokat, miszerint az
elfogadástól számított 10 munkanapon belül el kell készíteni ezeket a beszámolókat. A május 12-i képviselőtestületi ülésen elfogadott rendeletek közérthetőségi összefoglalója még nem készült el. Ezt már több módon is
jeleztem Jegyző Asszonyon keresztül a Kabinetfőnök Úr felé. Az SZMSZ módosításról készült egy mini anyag, de
volt roller rendeletünk, filmforgatásra vonatkozó közterület-használati rendeletünk, amikről sehol nincs semmi.
Feladatunk lenne a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban is. Még nem érkeztek észrevételek az egyeztetésre
bocsájtott rendelettervezeteket érintően. Ennek van olyan oka, hogy az az aktív magatartás – ami elvárható lenne
az átláthatósági eredményeire igen büszke önkormányzattól – a meghirdetésbe nem került bele. A kerületi
lakosoknak nincs tudomása arról, hogy milyen rendeletek vannak és hogy azokra vonatkozóan véleményt
fogalmazhatnak meg. Próbálok majd nyomást gyakorolni a vezetőségre, hogy ezt vegyük komolyabban, hiszen az,
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hogy már a megalkotási folyamatba is engedjük beleszólni a kerületieket, komoly kritériuma az átláthatóságnak,
amit meghirdettünk. Sajnálom, hogy Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke nincs jelen. Szombat
éjfélkor gondolt rám, amit kedves gesztusnak vettem, hiszen késő éjszaka is rólam írogatott. Jó lett volna, ha el tud
jönni erre a nyilvános ülésre és meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, mert láthatóan nem ismeri a helyi SZMSZünket.
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök
dr. Mátyás Ferenc: A Házbizottság személyesen is jelen van a vagyonnyilatkozatok átvételekor. Nem csak
itthagyják a kötelezettek a borítékokat és tartunk egy rövid ülést 2 másodpercben arról, hogy mindenki leadta a
nyilatkozatát. Mi vesszük át a képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek, a külsős bizottsági tagok, a
cégvezetők, igazgatótanácsi tagok, felügyelő bizottsági tagok és az alapítványi tagok vagyonnyilatkozatát is. Elég
erős fluktuáció jellemzi az elmúlt 2,5 évünket, ezért folyamatosan végezzük ezt a feladatot. Több a munka annál,
mint amit egyesek vízionálnak a Budai hegyekből. Két időpontot szeretnék a Bizottság elé terjeszteni a
vagyonnyilatkozatok átvételére. Június 30. a leadási határidő, és kalkulálni kellett a köztisztviselői nappal is, amikor
a Hivatal munkatársai nem tudnak nekünk segíteni az adminisztrációban. Egyeztetve a Szervezési Csoport
vezetőjével, június 23. csütörtök 8:00-9:30 óráig.
Zombory Miklós: Javaslom a 8:30 órát kezdési időpontnak.
dr. Mátyás Ferenc: Azért lenne a 8:00 óra, mert a szerdai képviselő-testületi ülés után a Szervezési Csoport írja
a jegyzőkönyveket és a hét hátralevő része, illetve a jövő hét eleje is ezzel fog telni. Emiatt külön bejönne
Csoportvezető Asszony, hogy nekünk segítsen és neki sem szakítanánk meg a munkáját napközben. A másik
dátum június 27. hétfő 16:30-18:00 óra között lenne. Így mindkét alkalommal másfél-másfél óra lenne az időtartam.
Ha Zombory úr nagyon ragaszkodik hozzá, legyen 8:30-10:00 óra a csütörtöki időpont, a hétfői pedig változatlanul
16:30-18:00 óra. Én mindkettőn itt leszek. Ha Képviselőtársaim tudnak csatlakozni, azt köszönettel veszem. Bízom
benne, hogy az év hátralévő részében már kevésbé lesz személyi mozgás. Ha mégis, megadunk újabb időpontokat
és leigazoljuk a XII. kerületnek, hogy bezzeg mi mennyit ülésezünk és mennyit dolgozunk. Innen is csókoltatom
Kovács Gergőt. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a két időpontról.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
HB 2/2022. (VI.20.) sz.
Határozat
A Házbizottság úgy dönt, hogy a kötelezettek 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási időpontjait 2022. június 23.
napján 8:30-10:00 óra között, és 2022. június 27. napján 16:30-18:00 óra között határozza meg.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök
(3 igen, egyhangú)
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)
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dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a részvételt, az ülést 14:43 órakor bezárom.

k.m.f.

Torzsa Sándor
bizottsági tag

dr. Mátyás Ferenc
elnök

Rapay-Kósa Eszter
jegyzőkönyvvezető
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