
Budapest Főváros IX. Kerület       
Ferencváros Önkormányzata 
Házbizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2022. szeptember 5-én 16:30 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:     dr. Mátyás Ferenc, 

Zombory Miklós tagok. 
 
Hivatal részéről: Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta csoportvezető, Maczóné Vincze Eszter 
jegyzőkönyvvezető. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a Bizottság 2 fővel határozatképes, az 
ülést 16:30 órakor megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
 
 dr. Mátyás Ferenc: az lenne a kérésem a Hivataltó.. A Házbizottság feladatkörébe van utalva az SZMSZ-ben a 
társadalmi egyeztetés, illetve a közérthetőségi összefoglalókkal kapcsolatos ellenőrzési munka. Szeretném, ha 
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző asszony tájékoztatót tudna nyújtani email-ben valamennyi Házbizottság tagjának 
az elmúlt fél évben ez hogy volt, vagy hogy nem volt, voltak erős csúszások. Tekintettel arra, hogy most csütörtökön 
képviselő-testületi ülés lesz, hogyha lesz elvileg olyan előterjesztés, ami egy fordulóban tárgyalásra és valószínűleg 
elfogadásra is kerül, akkor a képviselő-testületi ülés után is az ottani dolgokról is tájékoztassa a Bizottság tagjait.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 3/2022. (IX.5.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 

2./ Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, a közszolgálatban nem álló 
személyek vagyonnyilatkozatának átvételével, nyilvántartási rendjével, ellenőrzésével kapcsolatos eljárási 
szabályokra 
 Sz-306/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 

( 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: Az időpontról kell döntenie a Bizottságnak a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek 
vagyonnyilatkozat tételére. Az elmúlt pár hónapban a Képviselő-testület választott meg olyan tisztségekre 



embereket, akiknek vagyonnyilatkozatot kell tenni. Három ilyen vagyonnyilatkozat-tétel lesz. Javaslom, hogy vagy 
2022. szeptember 19-e legyen a dátum 10 órától 11 óráig. 
 
Zombory Miklós: Részemről a 2002. szeptember 19-e hétfő megfelelne.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 4/2022. (IX.5.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy a kötelezettek 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási időpontjait 2022. 
szeptember 19. napján 10:00-11:00 óra között határozza meg.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 ( 2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
 

2./ Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, a közszolgálatban nem 
álló személyek vagyonnyilatkozatának átvételével, nyilvántartási rendjével, ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárási szabályokra 
 Sz-306/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
dr. Mátyás Ferenc: Ez egy nagyon régi 2010-es szabályozás volt, azóta nem volt módosítva a szabályzat.  
 
Zombory Miklós: Amikor lezárjuk a borítékot, azzal nem vagyok megelégedve. Ezt már többször elmondtam a 
jegyzőkönyvbe. Két helyen aláírjuk a borítékot ettől még nagyon könnyen megoldható a borítéknak a kinyitása. 
Nem akarok a jegyzőkönyvbe belemélyedni. Természetesen nagy a bizalom a Hivatal fele, de azért az lenne jó, ha 
kapna valamilyen egyéb plusz biztosítékot, hogy a borítékot ne lehessen kinyitni. Elnök Úr szavát idézve a 
”renitensek, azok akik nem jönnek harmadszor, meg ötödször sem, azokkal szemben van-e Elnök úrnak valami 
javaslata? Nekem van, kicsit szigorúbbak legyünk. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az Önkormányzati törvény az ír jogkövetkezmény hozzá. Nem kapják meg a fizetésüket, nem 
gyakorolhatják a jogkörüket. Eddig a Bizottság kiírt még egy időpontot. Érzékelem azt, hogy ezáltal egy kicsit 
bohócot csináltak a Bizottságból és kihasználták a jóindulatot. Viszont most lesz egy szabályzat és be fogjuk tartani 
a Mötv-nek az előírásait azzal kapcsolatban, aki esetleg késedelembe esik. A másik felvetés jogos és bele is 
akartam tenni az előterjesztésbe. 3.§ (6) bekezdésénél, ahol úgy szól a szöveg, hogy ”az átvevők, hozzátartozók 
vagyonnyilatkozatát tartalmazó borítékot az átadó jelenlétében lezárják, aláírásukkal és pecséttel látják el. ”Úgy 
módosítanám a szöveget, hogy lezárják, aláírásukkal, etikettel és pecséttel látják el, így kerülne elfogadásra.  
 
Zombory Miklós: Mindig annyi a törvény, vagy a jogszabály, amennyit betartanak, amennyit betartattnak. Az, hogy 
így megírjuk nagyon szép, csak akkor ehhez tartani is kell magunkat.  
 
dr. Mátyás Ferenc: Igen ez lesz az eljárás. Pont emiatt kértem azt is, hogy a társadalmi egyeztetés, meg a 
közérthetőségi kötelezettségünknek is eleget tudjunk tenni, hogy ezekkel az adatokkal rendelkezhessünk. 
Onnantól kezdve, hogy van egy elfogadott szabályzatunk, sokkal szigorúbb lesz a betartás és a betartatás. Ha 
nincsen más, akkor a módosítással együtt szavazásra bocsájtanám az előterjesztést 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 5/2022. (IX.5.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Házbizottsága az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 1.) b) pontja 
alapján úgy dönt, hogy elfogadja a polgármester és az alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, a 



közszolgálatban nem álló személyek vagyonnyilatkozatának átvételével, nyilvántartási rendjével, ellenőrzésével 
kapcsolatos eljárási szabályzatát a Sz-306/2022.sz. az ülésen elhangzott módosítással együtt.  
Határidő: 2022. szeptember 5. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt) 
 
dr. Mátyás Ferenc: előjáróban az októberi ülésünkre jelezném, hogy azt az ígéretet kaptam, hogy Etikai kódex, 
ami szintén érinti a Házbizottságot, mert jogkört teremt hozzá. Úgy néz ki, hogy az októberi Házbizottsági ülésünkön 
az is tárgyalásra kerül majd, illetve meglátjuk, hogy a rendeletekből, amik kétfordulósak lesznek, lesz-e társadalmi 
véleményezés.  
 
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a részvételt, az ülést 16:47 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Zombory Miklós dr. Mátyás Ferenc 
                bizottsági tag                  elnök 

 
 
Maczóné Vincze Eszter 
   jegyzőkönyvvezető 
 

 


