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.../VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága a    
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda         
Önkormányzata Képviselő-testületének képviselői és nem képviselő      
bizottsági tagjai - dr. Balás-Piri László, Kreitler-Sas Máté, Tóth         
Attila, Vitéz Gyula, dr. Al-Rashed Ahmed nem képviselő bizottsági         
tagok kivételével - az Mötv. 39.§-nak megfelelően saját és         
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát határidőre leadták. 

  
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
  
  

...VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 
  
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy mivel dr. Balás-Piri László határidőben nem         
adta le vagyonnyilatkozatát, e kötelezettsége teljesítéséig az Mötv.        
39.§ (2) bekezdése alapján 2018. február 01. napjától tisztségéből         
fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni      
juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyúttal felkéri az       
Elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
 
  



 
  
...VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 
  
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy mivel Kreitler-Sas Máté határidőben nem adta         
le vagyonnyilatkozatát, e kötelezettsége teljesítéséig az Mötv. 39.§        
(2) bekezdése alapján 2018. február 01. napjától tisztségéből fakadó         
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,      
költségtérítést nem kaphat. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyúttal felkéri az       
Elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
  

  

...VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 
  
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy mivel Tóth Attila határidőben nem adta le          
vagyonnyilatkozatát, e kötelezettsége teljesítéséig az Mötv. 39.§ (2)        
bekezdése alapján 2018. február 01. napjától tisztségéből fakadó        
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,      
költségtérítést nem kaphat. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyúttal felkéri az       
Elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
  

 
  
  



 

.../VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 
  
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy mivel Vitéz Gyula határidőben nem adta le          
vagyonnyilatkozatát, e kötelezettsége teljesítéséig az Mötv. 39.§ (2)        
bekezdése alapján 2018. február 01. napjától tisztségéből fakadó        
jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást,      
költségtérítést nem kaphat. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyúttal felkéri az       
Elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
  

…../VEB/2018. (II.14.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága 
  
………………………………………………………………………. 
úgy határozott, hogy mivel dr. Al-Rashed Ahmed határidőben nem         
adta le vagyonnyilatkozatát, e kötelezettsége teljesítéséig az Mötv.        
39.§ (2) bekezdése alapján 2018. február 01. napjától tisztségéből         
fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni      
juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyúttal felkéri az       
Elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
  

  

 


