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1. számú  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Ikt.:I/ 246 /4 (2020.) 

 

Amely készült a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 2020. február 4-én 09:00 órai 

kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, 

Zsombolyai utca 5.) Alagsor 1-es tárgyalójában megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Daám Alexandra elnök  

 dr Bács Márton alelnök 

 dr. Molnár László tag 

 Tóth Márton tag 

  

Igazolatlanul távol: Kreitler-Sas Máté  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

  dr. Anga Anikó jegyzőkönyvvezető 

 

 

Daám Alexandra:  

Jó reggelt kívánok! 9:19-kor megnyitom a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság idei első 

ülését. 4 fővel vagyunk jelen, ezáltal határozatképesek vagyunk. Két előzetesen kiküldött 

napirendi pontunk van. Az első a képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre történt 

leadásának vizsgálata, a második a Képviselő-testület és bizottságai ülésein a képviselők és 

nem képviselő bizottsági tagok részvételének vizsgálata 2019. IV. negyedévében.  

Szeretném felkérni Tóth Márton jegyzőkönyv hitelesítőnek. Szavazzunk személyéről! 

 

1/VEB/2020. (II. 04.) Határozat  

 

A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül Tóth Márton képviselő urat választotta az ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Határidő: 2020. február 04. 

Felelős: Daám Alexandra 

 

 

Daám Alexandra:  

4 igennel elfogadtuk Tóth Mártont, mint jegyzőkönyv hitelesítőt. Térjünk át a napirendekre, 

mely sorrendben a következő: 

1.) A képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre történt leadásának vizsgálata. 

2.) A Képviselő-testület és bizottságai ülésein a képviselők és nem képviselő bizottsági 

tagok részvételének vizsgálata 2019. IV. negyedévében.  

Napirendi pontokhoz megjegyzés, észrevétel van-e? Nincs. Akkor szavazzunk a napirendi 

pontokról. 
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2/ VEB/2020. (II. 04.) Határozat 

A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 

1) A képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre történt leadásának 

vizsgálata.  

2) A Képviselő-testület és bizottságai ülésein a képviselők és nem 

képviselő bizottsági tagok részvételének vizsgálata 2019. VI. 

negyedévében.  

 

Határidő:  2020. február 04. 

Felelős: Daám Alexandra 

 

Daám Alexandra:  

Akkor rátérnénk az első napirendi pontra. Az idei évben is, mint minden évben, kötelesek a 

képviselők vagyonnyilatkozatot leadni. Az idei évben mindenkinek határidőben sikerült ezt 

megtennie a képviselők közül. 

Van-e kérdés? 

 

dr. Bács Márton:  

Javasolom, hogy a határozati javaslatban, a helyett, hogy Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottsága úgy határozott, hogy határidőben leadták, inkább azt fogadjuk el, hogy 

megállapítja. Nem attól adtuk le határidőben, mert úgy határozunk, hanem az egy tény, hogy 

leadtuk, és szerintem tényt, azt meg tudjuk állapítani, de nem tudunk róla dönteni. 

 

Daám Alexandra: 
Szóval a javaslat az, hogy a bizottság megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének képviselői az Mötv. 39.§-nak megfelelően 

saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát határidőre leadták. A javaslatot elfogadom. 

Van-e bárkinek észrevétele ezzel kapcsolatban? Vita? 

Szavazzunk! 

 

 

03/VEB/2020. (II.04.) Határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapítja, hogy a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 

képviselői az Mötv. 39.§-nak megfelelően saját és hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozatát határidőre leadták.  

 

Határidő:  2020. február 04. 

Felelős: Daám Alexandra 
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Daám Alexandra: 
Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk. Térjünk át a második napirendi pontra.  

Negyedévenként vizsgáljuk a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok hiányzását. Az 

előző évi gyakorlatokhoz híven most is azt ajánlom, hogy 0%kal csökkentsük azon képviselők 

tiszteletdíját, akik igazolatlanul hiányoztak a vizsgált negyedévben. Ismét megjegyezve, hogy 

itt valószínűleg változtatni kell az erre vonatkozó szabályokon, mert nem a realitásokat képzi. 

Van- e kérdés a napirendi ponthoz? 

 

dr. Bács Márton:  

Jelezni szeretném, mivel velem kezdődik a táblázat, hogy bírósági tárgyalásra távoztam. 

Kérem, hogy tekintsük igazoltnak. 

 

dr. Molnár László: 

Most olvastam el az előterjesztésben, hogy egyébként a rendeletünk alapján a hiányzást 

követő hónap 6-ig kellene leadni valamiféle igazolást a képviselőknek a Bizottságunk részére. 

Az lenne a tisztelet teljes kérdésem, hogy egyébként bárki adott-e le ilyen igazolást? Ezt 

visszamenőleg is kérdezhetném az elmúlt tíz évre, tehát, hogy félreértés ne essék, inkább csak 

arra szeretnék célozni, amúgy egyetértve a határozati javaslattal, de hogy minél előbb rendbe 

kéne tenni ezt a rendeletet. 

 

dr. Bács Márton:  

Valószínűleg azért, mert egyébként is laza a rendszer ezzel a kérdésben összefüggésben, de 

valahogy nem is alakult ki egy feszes gyakorlat. Tehát volt, amikor engem is felhívtak két 

héttel később, hogy valamit írjak már, hol voltam, aztán csomószor volt, hogy nem hívtak fel, 

de volt, amikor rám írtak emailen. De az esetek nagy többségében a kutyát nem érdekelte, 

hogy éppen hol voltam. Régebben volt olyan rendelkezés az SZMSZ-ben, hogy a 

frakcióvezető kérésére hozza meg az ilyen tartalmú határozatát a VEB. Ezt most amikor 

legutóbb kerestem már nem találtam. Az sem világos, hogy mi a rendszere. A frakcióvezető 

szempontjából indokolt lenne, hogy ő kérje –bár nem biztos, hogy feltétlen életszerű – vagy 

az ő dolga lenne az, hogy fegyelmezze a saját frakcióját, meg beszedje az információkat, ki 

miért nem volt ott. Számon kérje, felelősségre vonja, miért nem teljesíti azt, amit vállalt. Ezt 

most nem találtam. Nem tudom, hogy az éppen elmentett verzióból véletlen kikerült vagy 

nem voltam eléggé résen, amikor ezt megszavaztuk, vagy bárki megszavazta, hogy ne legyen 

benne, valami módosításkor. 

A lényeg, egy olyan keretet kellene kitalálni, ami értelmes és hatékony. 

 

Daám Alexandra: 
Örülök, hogy konszenzus alakult ki abban, hogy ezt a szabályzatot meg kell változtatni. 

Nyilván megnéztük, hogy a többi kerületben milyen jó gyakorlatok vannak, és akkor nyilván 

ezekből szeretnénk majd kiválogatni olyan szabályozást, ami megfelel számunkra is. 

Mint ahogy említettem a tiszteletdíjak 0%-os csökkentését javaslom. Ezzel kapcsolatosan 

kérdés van-e? 

Kérem, szavazzunk! 
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4/ VEB/2020. (II.04.) Határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága a 31/2004. (XII.22.) 

XI.ÖK rendelet 2. számú mellékletében foglalt átruházott hatáskör 

alapján 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 

döntött, hogy megvizsgálva a 2019. IV. negyedévi képviselő-

testületi és bizottsági üléseken a képviselők, bizottsági tagok 

szavazásban való részvételét, igazolatlan hiányzás miatt nem 

kezdeményezi a mellékletben szereplő képviselők és nem képviselő 

bizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentését. 

 

Határidő:  2020. február 04. 

Felelős: Daám Alexandra 

 

 

Daám Alexandra: 

A határozatot 4 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen! 9:32-kor lezárom a Bizottság 

ülését. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  …………………………………..  ………………………………….. 

 

    elnök      titkár 

 

 

 

………………………………….. 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


