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Budapest Főváros IX. Kerület       
Ferencváros Önkormányzata 
Házbizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2022. december 7-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:     dr. Mátyás Ferenc elnök, 
  Torzsa Sándor tag. 
 
Hivatal részéről: Koór Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető 
 
 
dr. Mátyás Ferenc: Üdvözlöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 2 fővel határozatképes, az 
ülést 12:02 órakor megnyitom. Két napirendi pontunk lesz, én napirend előtti hozzászólásra jelentkezem. A 
napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirenddel kapcsolatban a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 6/2022. (XII.7.) 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-429/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 (2 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 2 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
dr. Mátyás Ferenc: 2 hónappal ezelőtt kértük Jegyző Asszonytól, hogy az SZMSZ-ben foglalt feladataink 
ellátásához szükséges információkat juttassa el a Bizottsághoz, hozza a tudomásunkra. Gondolok itt az elmúlt fél 
év plusz 2 hónap közérthetőséi összefoglalóira, mikor, hova, hogy kerültek fel, illetve a társadalmi egyeztetésről 
mikor mi történt, mi került be az újságba, mi nem, mi jelent meg csak a honlapon, mi került ki az Önkormányzat 
Facebook oldalára. Továbbra is kérem a részletekre lebontott tájékoztatót erre vonatkozóan. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 

dr. Mátyás Ferenc: Ma telefonon egyeztettem Zombory Miklós képviselőtársammal és neki elfogadhatóak az 
időpontok. A Képviselőknek január 1-31. között kell vagyonnyilatkozatot tenniük. Két időpont maghatározását 
javaslom azzal, hogy ezekre csak a Képviselők és a cégvezetők hozhassák be a vagyonnyilatkozatukat. A 
közalapítványok tagjainak később határozzuk meg a leadási időpontokat, mert őket nem sürgeti a határidő, nyár 
közepéig kell ennek eleget tenniük. A cégvezetőket sem, de a 4 fő még vállalható mennyiség a Képviselők mellett. 
Az egyik időpont január 24. kedd 14-15 óra között lenne, ez a képviselő-testületi ülés hetében van, és ezután 
kezdődne a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülése. Itt lenne tehát 1 óra leadni a 
vagyonnyilatkozatot, a másik pedig január 26-a lenne, a képviselő-testületi ülés napja. Aki nem adta le 24-én, az 
megteheti majd ekkor. Egy tesztüzemben megnézzük, hogy ekkora létszám mellett ez tud-e működni, vagy nem. 
Bízom benne, hogy fog tudni. Több kérdés, hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az elhangzott időpontokról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 7/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy a kötelezettek 2022. évi vagyonnyilatkozatainak leadási időpontjait 2023. január 24. 
napján 14:00-15:00 óra között, és 2023. január 26. napján a képviselő-testületi ülés időpontjában határozza meg.  
Határidő: 2022. december 7. 
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-429/2022. sz. előterjesztés 
  Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
dr. Mátyás Ferenc: Jelen szabályzat elfogadásával az előzőt hatályon kívül helyezzük. Ez azért vált szükségessé, 
mert a mellékletek kimaradtak az előző verzióból és változtak is az EU-val történt megegyezés hatására. A Jogi 
Csoport még egyszer tüzetesen átnézte és apró jogi pontosító javaslatokat tett. Például ne hivatkozzunk olyan 
bekezdésre, ami nem létezik és hasonlók. Tehát technikai kiegészítő jelleggel is bír az előterjesztés. Több kérdés, 
hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-429/2022. sz. előterjesztésről. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 8/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság 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 az Sz-429/2022. sz. 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
Határidő: 2022. december 7. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

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



3 
 

dr. Mátyás Ferenc: Zombory Miklós jelezte, hogy ő is egyetért az előterjesztéssel. Köszönöm a részvételt, az ülést 
12:08 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

               Torzsa Sándor dr. Mátyás Ferenc 
                bizottsági tag                  elnök 

 
 
 

Rapay-Kósa Eszter 
jegyzőkönyvvezető 
 

 


