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2. számú  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Ikt.:I/ 669/3 (2020.) 

 

Amely készült a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 2020. június 24-én 08:59 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 

 Kreitler-Sas Máté tag  

  

Igazolatlanul távol:--- 

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

  dr. Anga Anikó jegyzőkönyvvezető 

 

 

Daám Alexandra:  

Jó reggelt kívánok! 8:59-kor megnyitom a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülését. 5 

fővel vagyunk jelen, ezáltal határozatképesek vagyunk.  

 

Először is válasszunk egy jegyzőkönyv hitelesítőt, felkérném erre Kreitler-Sas Mátét. 

Szavazzunk személyéről! 

 

5/VEB/2020. (VI. 24.) Határozat  

 

A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül Kreitler-Sas Máté képviselő urat választotta az ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

Határidő: 2020. június 24. 

Felelős: Daám Alexandra 

 

 

Daám Alexandra:  

 

Köszönöm szépen! 5 igennel Kreitler-Sas Máté fogja hitelesíteni a jegyzőkönyvet. Egy 

napirendi pontunk van, ehhez van-e esetleg kérdés? Hozzászólás?  

Jó, akkor szavazzunk a napirendről! 
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6/VEB/2020. (VI. 24.) Határozat  

 

A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot. 

 

1) Az 511/2004(XII.15.) XI.ÖK. határozat 2020. évre vonatkozó 

módosítása 

 

Határidő:  2020. június 24. 

Felelős: Daám Alexandra 

 

 

Daám Alexandra:  

Köszönöm szépen! 5 igennel elfogadtuk a napirendet. Térjünk is rá a konkrét 

határozati javaslatra.  

Itt most az a helyzet, hogy a veszélyhelyzetet követően meg kellett volna állapítanunk 

a polgármester céljutalmát. Ennek két feltétele van: egyrészt az önkormányzat 

likviditása másrészt a polgármester felelősségével határidőzött határozatok Képviselő-

testület általi elfogadása. 

Ugye, mint tudjuk ez a javaslat holnap lesz a Képviselő-testület előtt döntésre. 

Praktikusan a polgármester ezt megtehette volna a veszélyhelyzet alatt saját 

hatáskörben, viszont ezzel nem kívánt élni.  

Ara szeretnélek titeket kérni, hogy bővítsük ki az első félév kifizethetőségének 

határidejét szeptember 30-ig, hogy holnap adott esetben, ha a T. Képviselő-testület 

elfogadja a polgármester határidőre elvégzett feladatainak a teljesítését, akkor erről a 

későbbiekben tudjon dönteni a VEB. 

Van-e kérdés? 

 Hozzászólás? 

 

Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Bizottságot , hogy támogassák a határozati javaslatot. 

Egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

7/VEB/2020. (VI. 24.) Határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy jóváhagyja a 

Bizottság Elnökének  Képviselő-testületi előterjesztését, mely javasolja 

az  511/2004./XII.15./ XI. ÖK határozat 2020. évre történő módosítását. 

Ez alapján a Polgármester I. féléves, háromhavi illetményének megfelelő 

összegű céljutalom kifizetéséről 2020. szeptember 30. napjáig, a további 

háromhavi illetményének megfelelő összegű céljutalom kifizetéséről a II. 

félév végéig kell dönteni.   

  

Határidő:  2020. június 24. 

Felelős:   Daám Alexandra  
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Daám Alexandra:  

 

Köszönöm szépen! 5 igennel elfogadtuk a határozat javaslatot. Köszönöm, hogy 

megjelentetek, holnap találkozunk.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

  …………………………………..  ………………………………….. 

 

    elnök      titkár 

 

 

 

 

………………………………….. 

  jegyzőkönyv hitelesítő 


