
1. számú  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Ikt.:I/550-6 /2021 (2021.06.15.) 

 

Amely készült a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 2021. június 15-én 15:00 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 

 Kreitler-Sas Máté tag 

  

Polgármesteri Hivatal részéről 

  dr. Vári-Timár Zsanett VEB titkár 

  Szafner Péter informatikus 

 

Daám Alexandra:  

Üdvözli jelenlévőket 15:00-kor megnyitja a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző  Bizottság ülését.  

5 fővel jelen vannak, határozatképesek. Négy előzetesen kiküldött napirendi 

pontjuk van, de előtte jegyzőkönyv hitelesítőt kell választaniuk. 

Felkéri dr. Bács Márton alelnököt és dr. Molnár László képviselő urat jegyzőkönyv 

hitelesítőnek. Felteszi  szavazásra a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről szóló javaslatát, 

amelyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott.  

 

1/VEB/2021. (VI.15.) Határozat  

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Bács Márton alelnököt 

és Tóth Márton képviselő urat választotta az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Daám Alexandra elnök 

 

 

Daám Alexandra:  

Ismerteti a napirendi pontokat, amelyek sorrendben a következők: 

1.) A képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre történt leadásának vizsgálata. 

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

tagok részvételének vizsgálata 2020. III. negyedévében.  

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

tagok részvételének vizsgálata 2020. IV. negyedévében.  

4.) Méltatlansági ügy – ZÁRT ülésen 

 

 

Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, felteszi szavazásra a meghívó szerinti napirendet, 

amelyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott.   



2/ VEB/2021. (VI. 15.) Határozat 

Napirend 

 

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 

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 2020. III. negyedévében.  

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

tagok részvételének vizsgálata 2020. IV. negyedévében.  

4) Méltatlansági ügy – ZÁRT ülésen 

 

Határidő:  2021. június 15. 

Felelős: Daám Alexandra elnök 

 

Napirend tárgyalása:  

 

1.) A képviselői vagyonnyilatkozatok határidőre történt leadásának 

vizsgálata 

 

Daám Alexandra:  

A képviselő-testület tagjai határidőben leadták  a saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, 

javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 

egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

 

 

3/VEB/2021. (VI.15.) Határozat 
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi, hogy a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének képviselői az 

Mötv. 39.§-nak megfelelően saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát határidőre leadták.  
   

Határidő:  2021. június 15. 

Felelős: dr. László Imre polgármester 
 

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

bizottsági tagok részvételének vizsgálata 2020. III. negyedévében 

 

Daám Alexandra: Röviden ismerteti a napirendi pontot, javasolja hogy a képviselők 

tiszteletdíja ne kerüljön megvonásra, 0%-os csökkentést javasol.  

     

dr. Molnár László: Kérdi, a képviselő-testületi ülésről távollévő képviselők igazolást 

nyújtottak-e be? Általában osztja a véleményt, nem túl szigorú az igazolásokkal kapcsolatban 

elsősorban a bizottsági ülések tekintetében. A Képviselő-testület esetében úgy gondolja, ezt 

egy kicsit szigorúbban kellene felfogni, hiszen ezen az inkriminált testületi ülésen is arról volt 



szó, hogy a kormányzó oldal nem jelent meg az általuk összehívott testületi ülésre, így 

határozatképtelen volt az ülés. Erről távolmaradt képviselőknek legalább igazolást kellett 

volna benyújtaniuk, jogilag ez igazolatlan hiányzásnak számít. Még egyszer hangsúlyozza, ezt 

csak és kizárólag a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatban tartja fenn ezt a véleményét. 

Meggyőződése, hogy a bizottsági ülésekkel kapcsolatban ezt a frakcióknak, illetve 

frakcióvezetőknek – ahogy az eddigi gyakorlat is ez volt – kell mutatniuk.  A Képviselő-

testület üléseinél szigorúbban kellene venni a hiányzásokat. Javasolja megfontolásra azon 

indítványt, miszerint a bizottság megállapítja annak a tényét, hogy a 2020. július 27-i testületi 

ülésen igazolatlanul hiányoztak a képviselők.  

dr. Bács Márton alelnök: Azt gondolja, amíg nem tűnik tendenciózusnak egy-egy képviselő 

vagy külsős bizottsági tag hiányzása, addig szerinte az eddigi gyakorlattal egyezően érdemes 

nagyvonalúnak lenni. Az inkriminált testületi ülés egy rendkívüli ülés volt egy olyan 

időszakban, amikor főszabály szerint két hónapig nincs testületi ülés és a nyaralási időszak 

kellős közepén. Véleménye szerint ez nem feltétlenül várható el mindenkitől, hogy alkalmassá 

tegye magát a jelenlétre. Az előterjesztésben szereplő jogszabályhely az SZMSZ 6. §-a szerint 

a képviselők tiszteletdíja csökkentésre kerül, ha a képviselő-testületi üléstől igazolatlanul 

távol maradt. Az ülésről távol maradottnak kell tekinteni azt, aki a szavazások több mint 50%-

án nem vesz részt. Szóban forgó testületi ülés határozatképtelen volt, egy darab szavazás nem 

történt. Tehát a rendeletüknek megfelelően nem tudják megállapítani a hiányzást, hiszen nem 

tudják megállapítani, hogy bárki a szavazások legalább felén nem lett volna ott. Javasolja, 

hogy tartsák magukat az eddigi gyakorlathoz. Azt el tudja fogadni, hogy valaki látványosan és 

rendszeresen hosszú időn keresztül negligálja a kötelezettségét, viszont a szigetszerű 

mulasztásokért továbbra sem gondolja azt, hogy meg kellene vonni a tiszteletdíjat.  

dr. Molnár László: Módosító indítványa: VEB állapítsa meg, hogy a Képviselő-testület 

2020. július 27-i rendkívüli ülésén az előterjesztés mellékletében felsorolt képviselők 

igazolatlanul hiányoztak.  

Keitler-Sas Máté: Amennyiben a bizottság szavaz dr. Molnár László módosító indítványáról, 

akkor ne csak a 2020. július 27-i testületi ülés esetében állapítsák meg azt, hogy a képviselők 

igazolatlanul hiányoztak, hanem minden olyan esetben, tehát sem a testületi ülés sem a 

bizottsági ülés vonatkozásában nem érkezett be igazolás a hiányzó képviselő igazolatlan 

voltával. Azt gondolja, így van értelme. Egy testületi ülés vonatkozásában megállapítani a 

hiányzások igazolatlan voltát, azt gondolja, ésszerűtlen. 

dr. Molnár László: Ha jól érti, Keitler-Sas Máté módosító indítványának elfogadása esetén 

az ő módosító javaslata tárgytalanná válik.  

dr. Bács Márton alelnök: Jelzi, hogy Keitler-Sas Máté képviselő úr pontosította, csak abban 

az esetben tartja fenn ezt a javaslatát, ha a bizottság dr. Molnár László képviselő javaslatát 

elfogadja. Azonban a bizottságnak technikailag mindig a legutolsó módosító indítványról kell 

szavaznia. Javasolja Keitler-Sas Máté képviselő úrnak úgy tartsa fenn a módosító indítványát, 

amennyiben dr. Molnár László módosító indítványát elfogadja a bizottság, utána tegye meg a 

módosító indítványát Keitler-Sas Máté.  

dr. Molnár László: módosító indítványa: VEB úgy dönt, hogy 2020. július 27-i rendkívüli 

testületi ülésen hiányzó képviselő mulasztását igazolatlannak tekinti.  

Daám Alexandra: Felteszi szavazásra dr. Molnár László módosító indítványát, amelyet a 

bizottság 1 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal elutasított.  



 

Daám Alexandra: A módosító javaslat elutasítását követően Keitler-Sas Máté módosító 

indítványáról nem kell döntenie a bizottságnak, így az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy a bizottság nem csökkenti erre az időszakra 

Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját, amelyet a bizottság 4 igen, 0 nem 1 tartózkodás 

szavazattal elfogadott.  

 

4/ VEB/2021. (VI.15.) 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, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal úgy 

döntött, hogy megvizsgálva a 2020. III. negyedévi képviselő-testületi és bizottsági 

üléseken a képviselők, bizottsági tagok szavazásban való részvételét, igazolatlan 

hiányzás miatt kezdeményezi a határozat mellékletében szereplő képviselők és nem 

képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 0 %-kal történő csökkentését. 

  

Határidő:    2021. június 15. 

Felelős:  dr. László Imre polgármester 

 

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

tagok részvételének vizsgálata 2020. IV. negyedévében. 

 

Daám Alexandra: Röviden ismerteti a napirendi pontot, az előző napirendi ponthoz 

hasonlóan itt is a határozatban 0% -os csökkentést javasol.  

Miután a napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a 

határozati javaslatot azzal, hogy 0%-os csökkentést javasol, amelyet a bizottság 5 igen 

szavazattal elfogadott.  

 

5/ VEB/2021. (VI.15.) 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy döntött, hogy megvizsgálva a 2020. IV. negyedévi képviselő-testületi és 

bizottsági üléseken a képviselők, bizottsági tagok szavazásban való részvételét, 

igazolatlan hiányzás miatt kezdeményezi a határozat mellékletében szereplő 

képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 0%-kal történő 

csökkentését. 

  

Határidő:    2021. június 15. 

Felelős:  dr. László Imre polgármester 

 

Daám Alexandra: 

A következő napirendi pont zárt ülésen történik. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

ZÁRT ülés 



 A zárt ülést követően az elnök az ülést 15:30-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

  …………………………………..  ………………………………….. 

 

    elnök      titkár 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

  dr. Molnár László     dr. Bács Márton alelnök  

          jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

    
 


