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Napirendi javaslat: 
 

1. Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a 

választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: dr. Ungárné Dr. Bak Ilona, a Választási 

Bizottság elnöke 

2.  A képviselők eskütétele 

3. A polgármester eskütétele 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

többször módosított 25/2008. (VII.11.) sz. önkormányzati 

rendeletének módosítására 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

5. Javaslat Rogán László (főállású) polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására ad hoc bizottság javaslata 

alapján 

  Előterjesztő: ad hoc bizottság elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 00 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi 
megjelent képviselőnket, meghívott vendégeinket, valamennyi érdeklődő 
állampolgárt az alakuló ülésen. Az ünnepi ülésünket megnyitom. 
Az alakuló ülést a legidősebb települési képviselő mint korelnök vezeti, ezért 
felkérem Németh Antal képviselő urat az alakuló ülés vezetésére. 
 
Németh Antal korelnök: Hölgyeim és Uraim, régi és új Képviselőtársaim! 
Engedjék meg, hogy egy kicsit rendhagyó módon tájékoztassam önöket az 
elmúlt három és fél hét alpolgármesteri és önöket is érintő történéseiről, hisz’ ez 
az utolsó alkalom, hogy ezt alpolgármesterként megtehetem. 
 
2010. szeptember 20-án nevemre címzetten levelet kaptam a Közigazgatási 
Hivatal vezetőjétől, hogy 15 napon belül képviselő-testületi ülésen tűzzem 
napirendre törvényességi észrevételét. 5 napos határidőt adott e tájékoztatás 
megtételére. Meg sem várva azonban az 5 nap elteltét 2010. szeptember 24-én 
kézbesítés útján új felszólítást kaptam, mellékelve a képviselőtársaimnak 
címzett eredeti leveleket is, melyben már határnapot is kitűzött, legkésőbb 
szeptember 30-át, és itt is 5 napos döntési határidőt kaptam. Szeptember 29-én 
elektronikus úton és tértivevényes, papír alapú levélben tájékoztattam a 
hivatalvezető asszonyt az alábbiakról – engedjék meg, hogy a levélből idézzek 
néhány mondatot: 
„A téma képviselő-testületi napirendre tűzésével kapcsolatban törvényességi 
aggályaim merültek fel, mely szerint második levele nem felel meg az ön által is 
hivatkozott önkormányzati törvény 99.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, mert 
határnap kitűzésére az nem ad felhatalmazást, tehát csak az első levele felel meg 
a törvényi előírásoknak. Annak indoklását pedig, hogy az első levelét miért 
változtatta meg, mellőzte. Az önkormányzat képviselő-testületének címzett 
törvényességi észrevétel önmagában kelléki hiányossága miatt alkalmatlan 
jogszerű előterjesztés, illetve határozati javaslat megfogalmazására. „A 
rendelkezésünkre álló ítéletekből megállapítható” címszó e feltételt nem teljesíti, 
az önkormányzati törvény 33.C.§ (2) bekezdésének nem felel meg. A képviselő-
testület törvényi feltételeknek megfelelő összehívását ezért nem tartom 
lehetségesnek. Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.” 
Erre vonatkozóan a hivatalvezető asszonytól nem kaptam viszontválaszt, 
nyilvánvaló, hogy ennek folytatása elvileg a következő képviselő-testületre 
tartozik. 
 
Ezzel alpolgármesteri szerepkörömet gyakorlatilag befejeztem, és most a 
felkérésnek megfelelően áttérnék a korelnöki feladat ellátására. 
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Én is szeretettel köszöntöm valamennyi megjelent vendégünket, és az 
ünnepélyes alakuló ülésen kérném, hogy a Himnuszt énekeljük el. Kérem, 
álljanak fel! (A jelenlévők felállnak és eléneklik a Himnuszt.) Kérem, foglaljanak 
helyet! (Megtörténik.) 
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy valamennyi választott és listáról 
bejutott képviselő megjelent az alakuló ülésen, 11 fő, tehát az ülés 
határozatképes. 
 
Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy az ülésen elhangzottakról 
jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. 
 
 
A mai első, alakuló ülésünkön a kötelező napirendi pontokat tárgyaljuk meg: 
 

1. Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a 

választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: dr. Ungárné Dr. Bak Ilona, a Választási 

Bizottság elnöke 

2.  A képviselők eskütétele 

5. A polgármester eskütétele 

6. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

többször módosított 25/2008. (VII.11.) sz. önkormányzati 

rendeletének módosítására 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

5. Javaslat Rogán László (főállású) polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására ad hoc bizottság javaslata 

alapján 

  Előterjesztő: ad hoc bizottság elnöke 

 
Kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendet fogadják el, és ezt szavazatukkal 
erősítsék meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy a napirendet a Képviselő-testület 11 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
 1./ Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a 
  választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a Választási Bizottság 
elnöke 

 
Németh Antal korelnök: Átadom a szót dr. Ungárné dr. Bak Ilonának, a Helyi 
Választási Bizottság elnökének a Választási Bizottság tájékoztatójának 
megtartására.  
 
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Tisztelt 
Képviselő-testület! A köztársasági elnök 204/2010. (VII.16.) KE határozat 
értelmében a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény értelmében 2010. július 22-én megválasztotta a Helyi 
Választási Bizottság három tagját. 
A Helyi Választási Bizottság 2010. július 28-án megtartotta alakuló ülését, 
amelyen megválasztották a Helyi Választási Bizottság elnökét dr. Ungárné dr. 
Bak Ilona személyében, elnökhelyettesét Garami Lászlóné személyében és 
Kollár Ernő harmadik választott tagot. 
A Helyi Választási Bizottság az alakuló ülésén kitűzte a német és a szerb 
települési kisebbségi önkormányzati választást. A Helyi Választási Bizottság az 
ide vonatkozó jogszabályok értelmében határidőben elvégezte a jelöltajánlások 
vizsgálatát, a jogszabályban előírt nyomtatványokat, valamint a benyújtott 
ajánlószelvényeket ellenőrizte. 
2010. szeptember 6-án, 8-án és 9-én a Helyi Választási Bizottság létszáma 
kibővült a Budakalászi Nemzeti Fórum delegáltjával, Dunavölgyi Endre 
Péterrel, a Fidesz delegáltjával, Pártai Luciával és a Budakalászért Védegylet 
delegáltjával, Tál Ilonával. 
A Helyi Választási Bizottság a Budakalászi Nemzeti Fórumot és a 
Budakalászért Védegyletet mint helyi szervezetet nyilvántartásba vette. A 
választáson ezen két szervezeten kívül a Fidesz és az MSZP indított jelölteket.  
Az alábbi szervezetek állítottak kompenzációs listát: Budakalászi Nemzeti 
Fórum, Magyar Szocialista Párt, Budakalászért Védegylet, Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség. 
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A Helyi Választási Bizottság határozatai alapján Budakalász 8 egyéni 
választókerületében három polgármesterjelölt került nyilvántartásba. 
A Helyi Választási Bizottság határozatai alapján Budakalász városban 8 egyéni 
választókerületben összesen 37 képviselőjelölt került nyilvántartásba. A 
Budakalászi Nemzeti Fórum jelölőszervezet 8 fő képviselőjelöltje, a 
Budakalászért Védegylet jelölőszervezet 8 fő képviselőjelöltje, a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség jelölőszervezet 8 fő képviselőjelöltje, a Magyar Szocialista 
Párt jelölőszervezet 8 fő képviselőjelöltje, független képviselőjelöltként 5 fő 
került nyilvántartásba. 
Budakalász városban 2010. október 3-án a választásra jogosult választópolgárok 
száma 8393 fő volt. Ebből 4253 fő élt választójogával. Ez a választópolgárok 
50,67%-a. 
 
Budakalász Helyi Választási Bizottsága a 2010. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester választásán 2010. október 3-án a választási 
eredményt az alábbiak szerint állapította meg: 
 
Polgármester:      Rogán László (Fidesz) 
1. számú egyéni választókerület képviselője: Mányai Zoltán (Fidesz) 
2. számú egyéni választókerület képviselője: Tolonics István (Fidesz) 
3. számú egyéni választókerület képviselője: dr. Novotny László 

(Budakalászi Nemzeti Fórum) 
4. számú egyéni választókerület képviselője: Krunity Péter (Budakalászi 

Nemzeti Fórum) 
5. számú egyéni választókerület képviselője: Major Ede István (Fidesz) 
6. számú egyéni választókerület képviselője: Rogán László (Fidesz) 
7. számú egyéni választókerület képviselője: Ercsényi Tiborné (Fidesz) 
8. számú egyéni választókerület képviselője: Balogh Csaba (Budakalászi 

Nemzeti Fórum) 
 
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: 
 Kaltner Károly István (Fidesz) 
 Németh Antal (Budakalászi Nemzeti Fórum) 
 Nógrádi Zoltán (Budakalászért Védegylet) 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kompenzációs listán 
mandátumot szerzett Parlagi Endre a mandátumáról lemondott a lista második 
helyén szereplő Németh Antal képviselőjelölt javára. 
 
A választáson függetlenként induló jelöltek egyike sem szerzett mandátumot. 
 
A kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás rendben lezajlott, mind a szerb, 
mind a német kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztása megtörtént.  



 9 

Az ajánlások a választási kampány, valamint a választás lebonyolításának 
időszakáról elmondható, hogy az a választási jogszabályok előírásainak 
megfelelően zajlott le. 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökeként a választások zavartalan 
lebonyolításáért köszönetet mondok a választási munkában résztvevő választási 
bizottsági tagoknak, valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagnak, valamint a 
Választási Iroda vezetőjének és tagjainak. 
 
A megválasztott polgármester és önkormányzati képviselők eredményes 
munkájához erőt és egészséget kívánok. (Taps.) 
 
 

2. A képviselők eskütétele 
 
 
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Most kérem, 
hogy mindenki álljon fel, és kérem a képviselőket, tegyék le az esküjüket. (A 
jelenlévők felállnak, dr. Ungárné dr. Bak Ilona előolvassa az eskü szövegét, 
amelyet a képviselők elismételnek): 
 

„Én ………………..(név)/ esküszöm,/ hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, hű leszek/, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt 
megtartom/ és megtartatom/; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm/, a 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat/ Budakalász fejlődésének 
előmozdítása/ és az Alkotmány érvényesülése érdekében/ lelkiismeretesen 
teljesítem./  
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A megválasztott összes képviselő letette az esküt. 
 
 

3. A polgármester eskütétele 
 
 
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Kérem, 
maradjanak állva, hogy a polgármester úr is letehesse esküjét. (Dr. Ungárné dr. 
Bak Ilona előolvassa az eskü szövegét, amelyet Rogán László polgármester 
elismétel): 
 

„Én Rogán László/ esküszöm,/ hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, hű leszek/, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt 
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megtartom/ és megtartatom/; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm/, a 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat/ Budakalász fejlődésének 
előmozdítása/ és az Alkotmány érvényesülése érdekében/ lelkiismeretesen 
teljesítem./  
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A megválasztott polgármester a Képviselő-testület előtt letette az esküt. 
 
 
Dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Kérem a 
tisztelt képviselőket és a polgármester urat, hogy a megbízólevelek átadása 
végett technikai okokból szíveskedjenek idefáradni. 
 

(Dr. Ungárné dr. Bak Ilona, a HVB elnöke átadja a képviselők és a 
polgármester megbízólevelét. – Taps.) 

 
Németh Antal korelnök: Felkérem Rogán László polgármester urat, hogy tartsa 
meg ünnepi beszédét. 
 
Rogán László polgármester: Még egyszer tisztelettel és szeretettel köszöntök 
minden jelenlevőt, minden kedves vendégünket, a televíziónézőket, a helyszínen 
a munkánkat figyelőket, tisztelt választópolgárainkat.  
 
Budakalászon az október 3-ai választásokon a Fidesz jelöltjei szereztek abszolút 
többséget. Ez nagy lehetőséget, ugyanakkor nagy felelősséget is jelent. A 
választásoknak vége. Most a munka ideje jött el. Számunkra a munka 
pártsemleges. Nekünk megválasztott képviselőknek Budakalászt kell 
szolgálnunk, legjobb tudásunk szerint. Ezért arra kérem minden 
képviselőtársamat, hogy tegyük félre a múltból eredő vélt vagy valós 
sértettséget, hogy ne ez határozza meg az elkövetkezendő hónapokat, éveket. 
Budakalász előtt nagy lehetőségek állnak. Azok a választópolgárok, akiknek 
akaratából mindannyian itt vagyunk, munkát várnak tőlünk, nem pedig 
torzsalkodást. Nekünk építkezni kell, építenünk kell bölcsődét, egészségházat, 
iskolát, utakat, járdákat. Az emberek sokat várnak tőlünk, és mi értük vagyunk, 
értük kell, hogy dolgozzunk. Erre az együttműködésre kérem minden 
képviselőtársamat. Minden képviselőtársamat arra kérek, hogy gondolja át 
azokat a felkéréseket, amiket eddig megtettünk. 
 
Itt szeretném bejelenteni, hogy az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére 
az októberi rendes testületi ülésre előterjesztést nyújtok be. Ezenkívül szeretném 
önöket tájékoztatni arról, hogy november 27-ére az önkormányzat 
szervezésében egy nagyszabású rendezvényt tartunk itt, a Faluházban, amire itt, 
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a televízió nyilvánossága előtt is meghívok minden budakalászit. A 
Budakalászért Közalapítvány számlaszámát az újságban és a televízióban a 
képújságunkban meg fogunk jelentetni – kérjük, kísérjék figyelemmel. 
Budakalász Önkormányzata nagy felelősséget érez honfitársaink megsegítése és 
bajba jutott társaink iránt, ezért mindenféleképpen azon dolgozunk – gondolom, 
teljes egyetértésben képviselőtársaimmal –, hogy egy kicsit tudjuk enyhíteni a 
gondjaikat. (Taps.) 
 
 

4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 25/2008. (VII.11.) sz. önkormányzati rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Most pedig 4. napirendi pontként javaslatot 
teszek Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított önkormányzati rendeletének 
módosítására. 
 
Ezen előterjesztés azon módosításokat tartalmazza, amelyek a bizottságok és az 
alpolgármesteri státuszok működését szabályozzák. Jelen módosítások hatályba 
léptetése miatt a bizottságok elnökei, tagjai és az alpolgármesterek személyéről 
a következő testületi ülésen lehet dönteni. 
A bizottságok elnevezése, hatásköre, létszáma, valamint az alpolgármesterek 
száma változik. 
 
Fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítást terjesztem elő. Kiosztásra került a 
rendelettervezet – gondolom, minden képviselőtársam megkapta és át tudta 
tekinteni. Kinek van ehhez észrevétele, hozzászólása? 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Néhány korrekció. Az egyik az, hogy 11 fős a 
testület, nem 17 fős. Az 1.§-ban ezt kérném majd javítani. 
A második: az 5.§-ban külön szó esik arról, hogy kik vehetnek részt 
tanácskozási joggal a testületi ülésen. Ha már lesz egy alpolgármesterünk, akkor 
őt praktikus lenne felvezetni.  
 
Az előterjesztésben összevonásra került a Településfejlesztési Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság. Én ezt a magam részéről nem támogatom, a húsz év alatt 
kialakult struktúra nem véletlenül működött úgy, ahogy működött. Noha nyilván 
vannak ennek praktikus okai, hiszen kisebb a testület, több a feladat, több a 
testületi ülés, kevesebb a képviselő, ugyanakkor teljesen más a funkciója a két 
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bizottságnak; noha nagyon sokszor ugyanazokat az előterjesztéseket tárgyalják, 
mégis az egyik a fék, a másik a gáz, az egyik apu, a másik anyu a családban; a 
Településfejlesztési Bizottságnak koncepciókat kell adni, lehetőségeket kell 
felvázolni, lényegében a Pénzügyi Bizottság jóváhagyásától függővé tenni a 
munkáját, a Pénzügyi Bizottság pedig az a fék, amelyik bizonyos döntéseket, 
bizonyos álláspontokat elfogad, bizonyos álláspontokat elvet. Két különböző 
szemléletről van szó, ugyanazokkal a személyekkel ezt a két szemléletet nem 
szerencsés véghez vinni, ebből már problémák az előző ciklusban is adódtak. 
Azt javaslom, hogy ha már valamit össze kell vonni, merthogy kevesebb 
bizottságot szeretnénk, akkor ne a két nagyhatalmú, behemót bizottságot vonjuk 
össze, hanem az OKSB-t és a Népjóléti Bizottságot, de a jelenlegi felállásban 
még a négy különböző bizottság sem elfogadhatatlan. Ha szavazásra kerül sor, 
akkor kérem, polgármester úr külön szavaztassa meg az összes technikai jellegű 
módosítást és ezt az egy érdemi újítást. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Gyakorlatilag ugyanezt akartam én is 
elmondani, Nógrádi úr teljes egészében elmondta azt, amit mondani szerettem 
volna. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Röviden reflektálnék a Nógrádi képviselő úr által 
felvetettekre. Mi a választási kampányban többször is megígértük azt, hogy 
egyfajta karcsúsítást végzünk. A Fidesz az országgyűlési választás után ezt 
egyértelműen jelezte is, sőt az önkormányzati törvény módosításával, hogy 
csökkentette a képviselői helyek számát, ez meg is valósult. A mi első 
döntésünk pedig az, hogy csökkentjük a bizottságok számát is. 
 
Nagyon jó volt az a hasonlat, amit Nógrádi úr mondott, a fék és a gáz, egy autó 
is akkor működik, ha egyszerre van jelen a fék és a gáz. Ez is megerősít 
bennünket abban, hogy ez a bizottság akkor jó, ha össze van vonva, mert ha 
egyszerre jelen van a fék és a gáz, akkor közösen egy működőképes mozgásba 
tudják hozni ezt az önkormányzatot. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Ha két pedál egymás mellett van egy autóban és a 
másiknál karcsúsítunk, akkor ez gondolom, az alpolgármesterek számára is 
vonatkozik majd. Elmondtam az észrevételemet, ha módosító indítványról van 
szó, akkor azt kérem, hogy ez a két bizottság a továbbiakban se egyesüljön, tehát 
azt a bizonyos előterjesztést, amelyik ezen bizottságok összevonásáról szól, 
kérem polgármester urat, vegye le a napirendről. Köszönöm szépen. 
 
Rogán László polgármester: Akkor szavazzunk először a Nógrádi úr részéről 
érkezett módosító indítványokról. Az egyik technikai, valószínűleg ezt ki tudjuk 
javítani – jegyző asszony máris mondja nekem, hogy 11 tagúra kijavítjuk –, 
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ugyanakkor érkezett olyan módosító indítvány, hogy vonjuk össze a két kis 
bizottságot is.  
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem, ezt csak példának mondtam. 
 
Rogán László polgármester: Akkor arról szavazzunk, hogy a 
Településfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot ne vonjuk össze. Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) A javaslatot 5 igen szavazattal, 
6 nem szavazattal elvetettük. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: A 11 fő azért kerül módosításra, mert a körzetek 
változtak, tehát automatikusan kevesebb képviselő lett. 
 
Nógrádi úrnak még egy módosító javaslata volt: hogy a később megválasztandó, 
de nem a Képviselő-testület tagjaként működő esetleges alpolgármester 
tanácskozási joggal vegyen részt az üléseken. Nincs akadálya ennek a 
beírásának. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az SZMSZ-ünkben pontosan fel van sorolva, hogy 
kik vesznek részt az üléseken. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tájékoztatásul közlöm, hogy ez egy olyan módosítása 
csak még az SZMSZ-nek, ami a működőképességet megindítja, tehát lesz egy 
komplex SZMSZ-áttekintésünk, ahol minden képviselőnek várjuk a javaslatát a 
módosításokhoz, de ennek, amit mondott, nincs akadálya. 
 
Rogán László polgármester: Szeretnénk elkezdeni a munkát. Az, hogy 
csökkent a Képviselő-testület létszáma, minket is arra ösztönöz, hogy vonjuk 
össze ezeket a bizottságokat, hogy hatékonyabban dolgozzunk, ezért 
terjesztettük elő ezt a javaslatot. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én nem javaslom azt a változtatást, hogy legyen 
egy külsős alpolgármester. 
 
Rogán László polgármester: Kérem, szavazzunk a Novotny úr által felvetett 
módosításról. Aki ezt a módosító javaslatot támogatja, az kérem, szavazzon! (4) 
Ellene? (6) Tartózkodás? (1) Elvetettük. 
 
Ha további módosító javaslat nincs (Nincs jelzés.), akkor felolvasom a 
rendeletalkotási javaslatot: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotja a …/2010. (...) sz. rendeletét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításáról.” Aki ezt elfogadja, az kérem, tegye fel a kezét! 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

13/2010.(X.15.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
13/2010. (X.15.) sz. rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Rogán László polgármester: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az 
SZMSZ-ünk átfogó módosítása 2011. január 31-éig megtörténik, úgyhogy erről 
még fogunk beszélni és szavazni. 
 
Van még egy határozati javaslatunk: „Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
2011. január 31-ig felülvizsgálja.” Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

369/2010. (X.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2011. január 31-ig 
felülvizsgálja. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: polgármester” 

 
 

5. Javaslat Rogán László (főállású) polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására ad hoc bizottság javaslata 
alapján 

  Előterjesztő: ad hoc bizottság elnöke 
  Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Azt kérem, hogy mivel az új bizottsági struktúrát 
a Képviselő-testület most fogadja el, a polgármesterek illetményének és 
költségtérítésének megállapítására háromtagú ad hoc bizottságot hozzunk létre. 
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Az ac hoc bizottság tagjainak az alábbi képviselőket javaslom: Kaltner Károly, 
Major Ede és Mányai Zoltán. Elnöknek Mányai Zoltánt javaslom. 
Kérem, először a bizottság tagjainak személyéről szavazzunk. Aki elfogadja a 
javasolt képviselőket, az kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

370/2010. (X.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítására 3 tagú ad hoc bizottságot hoz létre. A bizottság 
tagjai: 
 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Mányai Zoltán mint elnök személyét is kérem, 
hogy szavazzuk meg. Aki elfogadja Mányai Zoltán személyét, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

371/2010. (X.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
létrehozott 3 tagú ad hoc bizottság elnökének Mányai Zoltán 
képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: Most 5 perc technikai szünetet rendelek el, hogy 
az ac hoc bizottság a munkáját elvégezhesse. 
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(Szünet: 17.32-17.38) 
 
 
Rogán László polgármester: Kérem szépen Mányai urat, a bizottság elnökét, 
tegye meg az ad hoc bizottság javaslatát. 
 
Mányai Zoltán képviselő: A munkát elvégeztük. Felolvasom a jogszabályi 
hivatkozást: „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján 
3.§ (1) „A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, 
illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésén dönt. 
(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvény szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között 
meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg: 
 
          Szorzószám 

- 10 000-nél több lakosú település, 
valamint körzetközponti feladatot 
ellátó önkormányzat esetén     12,5-13,5 

 
Jelen pillanatban a köztisztviselői alap 38.650 Ft. A javaslatunk pedig az, hogy 
az előző ciklusban a Parlagi Endre által kapott összeget hagyjuk helyben – ez 
egyébként egy középérték, a 13-as szorzó lenne –, ami hivatalosan 502.450 Ft, 
melyet 502.500 Ft-ban állapítanánk meg a kerekítés miatt.  
 
A költségtérítésről is döntöttünk; a költségtérítést az illetmény 30%-ában 
határozzuk meg, melynek összege: 150.750 Ft/hó. 
 
 
Rogán László polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs.) Aki elfogadja 
ezt a javaslatot, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

372/2010. (X.14.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rogán László 
polgármester illetményét bruttó 502.500 Ft/hó összegben, 
költségtérítését illetményének 30%-ában, 150.750 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Határidő: 2010. október 4. 
Felelős: jegyző 
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Rogán László polgármester: Az alakuló napirendi pontjainak a végére értünk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Mielőtt fölállunk innen, engedjék meg, hogy a 
magam, a Védegylet és a többi képviselő nevében is köszönetet mondjak 
azoknak, akik az előző testület tagjai voltak, de nem jutottak be a testületbe – itt 
van Krepárt úr, Hantos úr –, tehát minden olyan képviselőnek meg kell 
köszönnünk a munkáját, akik az előző három-négy évben a testületben ültek. 
Azokat a vívmányokat, amelyeket mi megpróbálunk továbbvinni, 
mindenképpen szem előtt kell tartanunk és ez úton meg kell köszönnünk az ő 
munkájukat. Köszönjük szépen mindenkinek. 
 
Rogán László polgármester: Én is meg fogom ismételni. Az alakuló ülés 
napirendjének a végére értünk, megköszönöm mindenkinek a szíves részvételét, 
aki televízión keresztül, illetve itt, a helyszínen figyelte a munkánkat. Felhívom 
minden képviselőtársam figyelmét arra, hogy az alakuló ülést követően 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek vagyunk tenni, úgyhogy kérek 
mindenkit, hogy ezt ne felejtse el. 
 
Ez úton gratulálok én is minden megválasztott és minden olyan 
képviselőtársunknak, aki most itt nincs velünk, de velünk volt az elmúlt 
időszakban – az ő munkájukhoz a civil életben sok sikert, erőt és egészséget 
kívánok. 
 
Az alakuló ülést ezennel bezárom. (Taps.) 
 
 

(Az ülés végének időpontja: 17 óra 42 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 


