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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 25/2010 Kt. 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. október 18-án (hétfőn) 15 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
 
373/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester megválasztására 

374/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester megválasztására 

375/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására  

376/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására  

377/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására  

378/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására  

379/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 

380/2010.(X.18.) Kt. határozat 
Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
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381/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
382/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
383/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
384/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
385/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
386/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
387/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
388/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
389/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
390/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
391/2010.(X.18.) Kt. határozat 

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Szám: 25/2010 Kt. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. október 18-án (hétfőn) 15 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Ercsényi Tiborné képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Dr. Krepárt Tamás 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint 
dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester megválasztására 

     219 /2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
    Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint 

dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására  

    220 /2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
    Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
3. Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására (ZÁRT 

ülésen tárgyalandó) 
     221/2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
     Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 00 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 
mai rendkívüli testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel határozatképes. 
A mai rendkívüli testületi ülésünkre három napirendi pontot javasoltunk 
megtárgyalni – bízom benne, hogy minden képviselőtársam megkapta az 
anyagot –: az alpolgármesterek megválasztását, az alpolgármesterek 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását, valamint a bizottságok 
elnökeinek és tagjainak megválasztását.  
Itt szeretném elmondani – és mindenkitől elnézést kérek, akit esetleg rosszul 
tájékoztattunk –, hogy ma nem kerülnek megválasztásra a bizottságok külsős 
tagjai, őket a legközelebbi rendes testületi ülésen választanánk meg, mert 
szeretnénk azt a hagyományt folytatni, ami Budakalászon eddig is, több 
évtizeden keresztül működött, hogy Budakalász lakosai közül bárki tehet 
javaslatot a külsős bizottsági tagokra. Erre a jövő hét folyamán mindenkinek 
alkalma lesz, a honlapra föl fogjuk tenni azt az elérhetőséget még a mai nap 
folyamán, ahol mindenki megteheti a javaslatait, amiket a jövő heti rendes 
testületi ülésen figyelembe fogunk venni. 
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mai napirendi pontokkal 
kapcsolatban bárkinek bármilyen észrevétele van-e. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Én a magam részéről hozzájárulok ahhoz, hogy a 
bizottsági elnökök és tagok megválasztását nyílt ülésen tárgyalja a testület.  
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Csak akkor lehet nyílt ülés, ha mindenki hozzájárul. 
 
Rogán László polgármester: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a bizottsági 
tagok választásának nyílt ülésen való tárgyalásához mindenki hozzájárul-e. (11 
igen.) Mindenki hozzájárul. 
Más észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. 
Akkor felteszem szavazásra a napirendet. Aki elfogadja a mai rendkívüli 
testületi ülésünk napirendjét, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 11 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint 
dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester megválasztására 
219 /2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Most egy ad hoc bizottságot kell létrehoznunk a 
képviselők és az alpolgármesterek választására. Javaslatot szeretnék tenni az ad 
hoc bizottság elnökére és tagjaira. Elnöknek javaslom Tolonics István, tagnak 
Krunity Péter és Nógrádi Zoltán képviselőtársaimat. Kérdezem a javasolt 
képviselőket, elfogadják-e, hogy részt vegyenek az ad hoc bizottságban. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Erre miért van szükség? 
 
Rogán László polgármester: Azért van erre szükség, mert titkosan fogunk 
választani. Kérdezem tehát Tolonics urat, Krunity urat és Nógrádi urat, hogy 
elfogadják-e az ad hoc bizottságban való munkát. (Tolonics István, Krunity 
Péter és Nógrádi Zoltán: Igen.) Akkor kérem a testületet, szavazzon az ad hoc 
bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. Aki a fent javasoltakkal 
egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadtuk. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Szavazólapokat készítettünk, amelyeken két név 
szerepel, Krepárt Tamás és Ercsényi Tiborné neve, „igen” és „nem” szavazat 
van. Ezeket most kiosztjuk mindenkinek. A titkos szavazást egy párperces 
szünet beiktatásával véghez tudjuk vinni. 
 
Rogán László polgármester: Mielőtt a szünetet elrendelném, szeretném 
elmondani, hogy miről is szól ez a megbízatás.  
Az alpolgármesterek megválasztását helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 34. §.-sa az alábbiak szerint szabályozza: 

„34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása 
megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
megbízását visszavonja. 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül 
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-
testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein 
tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
 
Az Ötv. 37. §. (3) alapján „főállású alpolgármester a háromezernél több lakosú 
önkormányzatnál választható.” 
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A hatékony munkaszervezés érdekében szükségesnek tartom, hogy két 
alpolgármester segítse polgármesteri tevékenységemet. Élve a jogszabály adta 
felhatalmazással, az egyik alpolgármestert a Képviselő-testület tagjai közül, egy 
alpolgármestert pedig nem a Képviselő-testület tagjai közül jelölök.  

 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás hozzájárult az előterjesztés nyílt ülésen 
való megtárgyalásához. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Megdöbbenéssel hallottuk és olvastuk Rogán úr 
előterjesztését, hogy van egy úgynevezett normális alpolgármester, amit eddig is 
megszoktunk, és emellett egy nem képviselő, külső, főállású alpolgármestert is 
ki kíván neveztetni. Mi megértjük, hogy erre az új törvény lehetőséget nyújt, azt 
is megértjük, hogy a fideszes többség valamilyen módon jutalmazni kívánja a 
következetesen a volt polgármester, Parlagi Endre ellen kampányoló és ehhez 
minden eszközt igénybe vevő Krepárt urat - mert hát ez a kampány biztosította a 
végén önöknek ezt a választási sikert -, viszont nagyon kérem, hogy ne a 
budakalászi polgárok, adófizetők pénzéből jutalmazzák Krepárt urat, 
valószínűleg a Fidesz pártkasszájából is meg tudnák ezt oldani. Krepárt úr jogi 
tanácsokkal fogja ellátni a testület működését, így mondták, hogy ezért van 
szükség rá, és így egy jogász pénze felszabadulhat. Csakhogy én eddig is 
összeférhetetlennek tartottam, hogy a 2006 előtti testületben Krepárt úr a 
Településfejlesztési Bizottság elnökeként is részt vett az ingatlanügyekkel 
kapcsolatos döntésekben, majd ezután sok ilyen ügyben ügyvédi közreműködést 
is vállalt. Az önkormányzatnak jelenleg is körülbelül 10 milliós perkövetelése 
van az egyik, még tisztázatlan telekügylettel kapcsolatban, amiben Krepárt úr is 
számításba jön.  
Számoljunk csak egy kicsit. Ha Krepárt urat kinevezik főállású 
alpolgármesternek, a bérek és a járulékok – mert járulék is van – évi 7,5 millió 
forint kiadást jelentenek a budakalászi polgárok pénzéből. Ennyiből például a 
Meredek utcát el tudnák látni kemény burkolattal, és még a Kálvária út – ami 
járhatatlan – kátyúit is be lehetne belőle tömni. De ha azt számoljuk, hogy ez a 
négy év alatt körülbelül 30 millió forint, akkor a négy év alatt a 
buszközlekedéshez az összes buszmegállót ki lehetne építeni, és most 
gyakorlatilag a budakalászi polgárok pénzéből díjazzák Krepárt urat. Kérem a 
képviselőtársakat, gondolják meg, hogy nem elegendő-e egy társadalmi 
megbízatású, olyan alpolgármester választása, amilyen eddig is volt, hiszen a 
Fidesz meghirdette a takarékos önkormányzat és a takarékos kormányzás elvét, 
kérem, hogy a saját pártjuk programját tartsák be. Még egyszer mondom, aki 
megszavazza most Krepárt úr alpolgármesterségét, az a budakalászi polgárok 
zsebéből négy év alatt körülbelül 30 millió forintot vesz ki. Ezért kérem Rogán 
urat, hogy vonja vissza ezt a javaslatát, viszont ha nem vonná vissza, akkor 
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kérem azokat a képviselőket, akik Budakalászért még a felelősségnek egy 
csöppnyi csíráját is érzik, azok ne szavazzák meg ezt az előterjesztést. 
 
Előttem van egy papír, mert egy idézetet szeretnék mondani, alátámasztására a 
kérésemnek; Szigeti Ferencné volt képviselőtársamtól most kaptam egy Wass 
Albert-idézetet, ami ide vág: „Szeméttel nem lehet építeni. És aki jószándékkal 
bár, de odaadja magát és belekeveredik a szemét közé, az nem hogy segítene 
valamit, de ellenkezőleg: ront. Mert az ocsú vetőmaggá úgysem változik át soha 
s a közéje keveredő jó mag csak késlelteti a szemét elrothadását.” 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm ezt a hosszas eszmefuttatást, képviselő 
úr. De ugye, arról nem beszél ön sem, hogy dr. Varga István, az önök ügyvédje, 
a polgármester személyes ügyvédje mennyi pénzt vitt el Budakalászról, és abból 
a pénzből hány utcát tudtunk volna leaszfaltozni? Azokért a döntésekért, amik 
miatt nagyon sok pénzzel el kell majd számolnunk, azokért a rossz döntésekért, 
amiket majd vissza kell vinnünk október 26-án a rendes testületi ülésre azért, 
mert törvénytelenül töltötte be a polgármester három hónapig a tisztségét dr. 
Varga István rossz tanácsai miatt, önök sosem háborodtak fel. Ráadásul olyan 
embert próbálnak rágalmazni, akit még semmilyen bíróság soha el nem ítélt. 
(Dr. Novotny László: Nem rágalmaztam. – Ercsényi Tiborné: Csak egy kis 
moslék.) Tisztelt Képviselőtársaim, szeretném befejezni a mondatomat. Parlagi 
Endrét a bíróság jogerősen elítélte, nemcsak ejnye-bejnyére, mint a 
Budakalászon sunyi baglyok módjára terjesztett röplapokon, hanem megrovást 
kapott, ami nem a legenyhébb büntetés, ami hivatalvesztéssel jár, tisztelt 
képviselőtársaim, tisztelt televíziónézők. Ezt senki nem vette figyelembe. 
Ha végignézik a számokat, ha alpolgármester úrnak ami járna, a fizetését és a 
Varga István úrnak fizetett összeget - amit nem fogunk ezentúl folyósítani, mert 
felmondjuk a szerződését - összevetjük, mindjárt kiderül, hogy az 
alpolgármester úr szinte fél áron dolgozik, egész nap itt bent, a hivatalban. 
Németh alpolgármester úr nagyon jól tudja, hogy mennyi munkával jár ez az 
egésznapos ittlét, mert ő még a mai napon is itt dolgozott. Úgyhogy tisztelettel 
bejelentem Budakalász lakosságának, hogy a felelősség az enyém, a felelősség a 
hat megválasztott fideszes többségű képviselőé, minden bizalmam Ercsényi 
Tibornéban és dr. Krepárt Tamásban van, mert véleményem szerint ők igenis 
tudják és fogják is képviselni Budakalász érdekeit. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Látom, hogy Novotny úr nagyon nagyszerűen kezd 
beleilleszkedni az ellenzéki létbe, nagyjából ezt a felszólalást e szerint is lehet 
értelmezni, de ennyire azért ne fusson előre. Varga István úr szerződése egy 
dolog, de már vannak információim meg tudjuk azt, hogy mekkora pénzek 
mentek el mondjuk a várossá avatásra, általában az elmúlt években több volt az 
ünnepség, mint bármilyen beruházás. Olyan összegek fognak kijönni a végére, 
amit jobb, ha nem tud előre a képviselő úr, mert a végén dugába dől ez az egész 
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felszólalás, olyan összegek mentek el a semmibe. Várjuk meg, amíg ezek 
konkrétumok lesznek és a számokat meg tudjuk mutatni, és akkor lehet, hogy a 
képviselő úr is vissza fogja vonni ezt a felszólalását, mert nagyon sok olyan 
pénz ment el az elmúlt időszakban, amit bizony Budakalászra lehetett volna 
fordítani. 
 
Rogán László polgármester: Most elrendelek egy technikai szünetet, és kérem 
az ad hoc bizottságot, hogy végezze el a feladatát, és a hivatal segítse a 
munkájukat. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Lepecsételek 11 darab szavazólapot az egyik fajtából, 
11 darabot a másik fajtából, mindenkinek kiosztom. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ügyrendi. Ercsényiné szavazhat személyes 
érintettsége miatt? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Pontosan az önök idejében kértünk állásfoglalást a 
Közigazgatási Hivataltól ebben. Egyébként a jogszabály elég egyértelmű, azt 
mondja, hogy amennyiben bárki az érintettségre vonatkozóan kizárást 
kezdeményez – nem tudom, ezt úgy kell-e érteni, hogy ön azt kezdeményez (Dr. 
Novotny László: Igen.) – a Képviselő-testület minősített többséggel dönt arról, 
hogy kizárja-e az illetőt, vagy nem. Ha nem zárja ki, akkor szavazhat. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A kizárásról szavazhat az illető? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tetszett hallani, amit mondtam. Kizárási javaslatot 
bárki tehet, a polgármester úr felteszi szavazásra, ha a Képviselő-testület 
minősített többséggel megszavazza a kizárást, akkor nem szavazhat, ha nem 
szavazza meg a kizárást, akkor szavazhat. 
 
Dr. Novotny László képviselő: De ebben is szavazhat az illető – magáról 
szavaz ebben is. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Még egyszer elmondom. Nyilván azért tetszett feltenni 
ezt a kérdést, mert úgy szól a jogszabály, hogy saját magát, illetve 
hozzátartozóját érinti a kérdés. Akkor én válaszoltam is rá, ugye? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Csak nem tudom, hogy ez elfogadható-e. 
 
Rogán László polgármester: Jogszerűen igen, elmondta a jegyző asszony. 
 
Dr. Novotny László képviselő: De az erkölcs szerint. 
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Dr. Molnár Éva jegyző: Az nem jogi kategória, az egy másik kategória, amit 
tetszett említeni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ja, olyan nincs. Értem, köszönöm. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Én ilyet nem mondtam. 
 
Rogán László polgármester: Novotny úr, ilyen hangsúlyt idáig sem engedtünk 
meg magunknak, most sem szeretnénk. 
Novotny úr azt kérte, hogy szavazzunk a kizárásról, az érintettségről. Minősített 
többséggel szavazzunk arról, hogy Ercsényi Tiborné szavazhat-e önmagára, 
vagy nem szavazhat önmagára. Aki úgy gondolja, hogy Ercsényi Tiborné nem 
szavazhat önmagára, az tegye fel a kezét. (4) Aki úgy gondolja, hogy szavazhat, 
az kérem, tegye fel a kezét. (7)  
 

(Rövid szünet. – Titkos szavazás.) 
 
Rogán László polgármester: Folytatjuk a testületi ülést. Az ad hoc bizottság 
elvégezte a munkáját. Kérem elnök urat, tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Tolonics István, az ad hoc bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Az 
urnában 22 érvényes szavazatot találtunk. 
Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásra került 
7 igen szavazattal, 4 nem szavazattal. 
Dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester 6 igen szavazattal, 5 nem szavazattal 
szintén megválasztásra került. Gratulálunk nekik! 
 
Rogán László polgármester: Felolvasom a határozatokat: 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

373/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §-a alapján 
Ercsényi Tibornét társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választja 2010. október 18. napjával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

374/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §-a alapján 
dr. Krepárt Tamást főállású alpolgármesterré választja 2010. 
október 18. napjával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
Rogán László polgármester: A megválasztott alpolgármestereket kérem, hogy 
tegyék le az esküt. 
 
(A jelenlévők felállnak, Rogán László polgármester előolvassa az eskü szövegét, 

amelyet Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás elismételnek): 
 

„Én Ercsényi Tiborné/dr. Krepárt Tamás/esküszöm,/ hogy hazámhoz, a 
Magyar Köztársasághoz hű leszek/, az Alkotmányt a többi jogszabállyal 
együtt megtartom/ és megtartatom/; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm/, az alpolgármesteri 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 alpolgármesterek a Képviselő-testület előtt letették az esküt. 
 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen, gratulálok a két megválasztott 
alpolgármesternek és szeretném is elvárni tőlük azt a munkát, amit az 
önkormányzat és a hivatal működése rájuk ró. 
 
 

2. Javaslat Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású, valamint 
dr. Krepárt Tamás főállású alpolgármester illetményének, illetve 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására  

220 /2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
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Rogán László polgármester: Az előterjesztést minden képviselőtársam 
megkapta, ezért az egészet nem szeretném felolvasni, csak a határozati 
javaslatokat. 
Az 1. határozati javaslat: „Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Ercsényi Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2010. október 18. napjától 251.225 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-
testület a tiszteletdíj fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja.” 
Kérdés, hozzászólás? 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nem voltam még alpolgármester, nem tudom, 
milyen kötöttségek léteznek. Ercsényi Tiborné immáron alpolgármesternek van 
egy pedagógusi munkahelye; hogy itt hány óra, ott hány óra, milyen kötelmek 
vannak, erről szeretnék valamiféle tájékoztatást kapni, tehát mi változik ezzel 
mind az iskola tekintetében, mind más tekintetben. 
 
Rogán László polgármester: A polgármester delegálja az alpolgármester 
asszony feladatait is. A képviselő asszony egyébként jelezte felém, hogy az 
iskolától mindenféleképpen szeretne majd előbb-utóbb valahogy megválni, mert 
ő is úgy gondolja, hogy ez a kettős munka sokáig nem tartható fenn. Addig is 
olyan munkákban, ami az alpolgármester asszony kompetenciájába, tudásába 
tartozik, én maximálisan ki fogom tudni használni, ő általában délután lesz a 
segítségemre. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az ezzel kapcsolatos egyeztetések az 
intézményvezető úrral megtörténtek-e? 
 
Rogán László polgármester: Az az információm – de ezt majd elmondja az 
alpolgármester asszony –, hogy ő már jelezte az igazgató úrnak ezt a szándékát. 
Felkérem alpolgármester asszonyt, hogy pár szóban tájékoztassa a képviselő 
urat. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Így van, a polgármester úr felkérését én már 
jeleztem az iskolában múlt héten az igazgatómnak, aki azt mondta, hogy 
lehetőleg az lenne célszerű, ha fizetés nélküli szabadságra mennék arra az 
időszakra, amíg alpolgármester vagyok, hogy utána, ha ez a megbízatás 
megszűnik – mivel ez nem egy örök életre szóló valami –, visszatérhessek az 
iskolába. Én természetesen azt is fölajánlottam neki, hogy amíg nem találnak a 
helyemre – matek-kémia szakos vagyok, ami egy elég ritka szak – megfelelő 
embert, addig természetesen igyekszem az ottani munkámat is ellátni. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az előterjesztésben lévő szorzószámok - 1000-nél 
kevesebb lakosú település és 1000-2999 lakosú település esetén - nem is 
vonatkozik ránk?  
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Dr. Molnár Éva jegyző: Nem. Nálunk is lehet alkalmazni, ilyen nagy helyen is 
lehet alkalmazni, mint mi, tehát egy 11 ezres városban. Az alattunk lévő felső 
határát tartjuk célszerűnek, és eszerint került ez előterjesztésre. 
 
Rogán László polgármester: Ha más hozzászólás, észrevétel nincs, akkor 
kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslatról, amit az előbb felolvastam. 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

375/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi 
Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. 
október 18. napjától 251.225 Ft/hó összegben állapítja meg. A 
Képviselő-testület a tiszteletdíj fedezetét 2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: A 2. határozati javaslatban az alpolgármester 
asszony költségtérítéséről fogunk dönteni. (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

376/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ercsényi 
Tiborné társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 
2010. október 18. napjától 50.245 Ft/hó összegben állapítja meg. A 
Képviselő-testület a költségtérítés fedezetét 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Rogán László polgármester: A 3. számú határozati javaslat dr. Krepárt Tamás 
alpolgármester illetményéről szól. (Felolvassa.) Szeretném jelezni, hogy mint 
ahogy én Parlagi Endre tiszteletdíját vettem alapul, itt Németh Antal 
alpolgármester eddigi tiszteletdíját vettük alapul. Hozzászólás, észrevétel? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Láttam, hogy a tiszteletdíjban azt vették alapul, 
de a költségtérítésben magasabbat állapítottak meg. 
 
Rogán László polgármester: Igen.  
Ha más hozzászólás, javaslat nincs, akkor kérem, szavazzunk erről a határozati 
javaslatról. Aki elfogadja a dr. Krepárt Tamás alpolgármester illetményéről 
szóló határozati javaslatot, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

377/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester illetményét 2010. október 18. 
napjától 376.800 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-
testület az illetmény fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Rogán László polgármester: Most a költségtérítésről szóló határozati 
javaslatról fogunk szavazni. (Felolvassa.) Hozzászólás? 
 
Dr. Novotny László képviselő: Itt nem tudom, miért kellett a felső határát 
venni a törvény által megállapított lehetőségnek. Azt javaslom, hogy az alsó 
határt vegyük figyelembe, így is túl sok pénzt visz el ez az állás. 
 
Rogán László polgármester: Azért javasoltam ezt a költségtérítést, mert az 
ügyvéd úrnak olyan munkákat szántam és szánok az elkövetkezőkben is, amik 
nemcsak Budakalászra, hanem az országban sok más helyre szólítja, és azt 
gondoltam, hogy ez az összeg fedezi az ő munkáját. Kérem a testületet, hogy ezt 
az összeget szavazza meg. 
További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérem, szavazzunk 
erről a javaslatról. (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
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378/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Krepárt 
Tamás főállású alpolgármester költségtérítését 2010. október 18. 
napjától 75.360 Ft/hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület 
a költségtérítés fedezetét 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
 

3. Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
221/2010.(X.18.) sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megkértem minden 
képviselőtársamat, mint ahogy elmondtam az alakuló ülésen is, hogy szakítsunk 
azzal a múlttal, hogy nem veszünk részt a bizottságok munkájában vagy ezért, 
vagy azért, a régi beidegződések miatt. Azt kértem mindenkitől, hogy 
dolgozzunk együtt. 
 
A nemzeti fórumos képviselők eljuttattak hozzám egy levelet – mind a négyen 
aláírták –, amelyben kifejtették azt, hogy nem kívánnak velünk együtt dolgozni. 
Nem tudom, felolvassam-e, gondolom, úgyis fel lesz olvasva ez a levél. A 
lényeg az, hogy én háromszor indítványt tettem arra, hogy dolgozzunk együtt, 
ők nem tudták ezt a kérésemet támogatni, úgyhogy nekünk most az a feladat 
jutott, hogy nemzeti fórumos képviselőtársainkat mellőzve kell dolgoznunk a 
bizottságokban. Ezért javasoljuk a Képviselő-testületnek azokat a neveket, akik 
az összeállításban szerepelnek. 
 
Az SZMSZ-ünk tartalmazza az új bizottsági struktúrát. Elmondtuk az alakuló 
ülésen is, hogy három bizottságban gondolkozunk: egy nagyobb bizottságban, 
ami 7 fős – lehetne még nagyobb is, csak az említett ok miatt ezt nem lehet 
nagyobb tagsággal megoldani – és még két bizottságban, amik 5 fővel 
működnének.  
 
A mai napon csak a képviselő-testület által delegált bizottsági tagokról fogunk 
szavazni. 
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Mányai Zoltán képviselő: Nem tudom, visszatérünk-e még arra, hogy a 
nemzeti fórumos képviselők nem vállalnak bizottsági helyeket, mert ehhez 
hozzá szeretnék szólni. 
 
Rogán László polgármester: Akkor most tárgyaljuk meg ezt a kérdést. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Én és a többi fideszes képviselő elég értetlenül 
állunk ezzel szemben. Mi a kampány során, de a kampány után is egyértelműen 
kinyilvánítottuk, hogy le kell zárni azt az időszakot, amikor a bizottságokból 
kizárták a tagokat. A többi képviselőtársam is osztja azt a véleményt, hogy az az 
ember, akit megválasztottak, különösen akit egyéniben megválasztottak, 
feljogosították a szavazói nemcsak arra, hogy a testületi üléseken legyen jelen, 
hanem arra is, hogy a bizottságokban rendes tagként fejtse ki azt a munkát, 
végezze el azokat a feladatokat, amikkel őt megbízták. A legelső gesztusunk 
volt az, hogy ezt a dolgot lezártuk, és akik képviselők lettek ebben a testületben, 
azoknak jár a bizottsági hely, nem elsősorban a személyük miatt, mint ahogy 
nekünk sem – mert nyilván a szimpátia egy teljesen más kérdés –, hanem azért, 
mert azt gondoljuk, azokat az embereket, akik elmentek szavazni és más 
képviselők kaptak többséget, nem a mi jelöltjeink, ugyanúgy megilleti a 
bizottságokban a szavazati jog, mint ahogy bennünket megillet. Szeretném, ha 
megváltoztatnák ezt a véleményüket hogy végre elindulhasson egy olyan közös 
munka, ahol mindenki teljesen normális felhatalmazással ott tud ülni a 
bizottságban és a szavazati joga is megvan. Nem is értem, hogy ez az 
álláspontjuk hirtelen miért változott meg, mert korábban másról kaptam 
tájékoztatást. Azt kérem, hogy gondolják ezt át – ha nem is most rögtön, akkor a 
következő időszakban –, mert szükség van önökre és azokra az emberekre is, 
akik önöket támogatták. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Rogán úr megkeresett minket és beszélgettünk 
előzőleg erről a témáról. Megköszöntük, hogy ismertette elképzeléseit a 
szakbizottságok összetételére és vezetésére vonatkozóan, viszont csalódottan 
vettük tudomásul – és ezt tartalmazza az a levél is, amit átadtam Rogán úrnak –, 
hogy a bizottságok élére kijelölt elnökök végzettsége, szakmai felkészültsége és 
múltja nem tudja biztosítani a Budakalász előtt álló fontos feladatok megfelelő 
végrehajtását. Úgy véljük, hogy a kijelölés nem szakmai, hanem politikai 
döntések alapján történt. Ugyancsak politikai és nem szakmai szempontok 
vezérlik önöket, amikor a bizottságok külső tagjairól döntenek. Ez lehet, hogy 
most egy kicsit változni fog, de amit ismertettek előzőleg, hogy kikben 
gondolkoznak a külső tagok tekintetében, abban is nagyon sok inkább politikai, 
mint szakmai elképzelés volt.  
Például a pénzügyi bizottság és a településfejlesztés két fontos feladat. Ennek 
egy középfokú vagy még az alatti végzettségű ember legyen az elnöke? Azért ne 
haragudjunk, valamit kell érteni a pénzügyekhez, a műszaki ügyekhez, ezt nem 
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tudjuk elfogadni. Az oktatási bizottságnál ugyancsak nem tudtuk elfogadni a 
hasonló, szakmailag nem megalapozott kijelölést a bizottság élére.  
Annak, hogy valaki vezet egy bizottságot, nem politikai kérdésnek kéne lenni, 
hanem annak a kérdése kell, hogy legyen, hogy ki a legrátermettebb, kinek van 
végzettsége, gyakorlata benne, és ezt nem látjuk biztosítva. Azt sem látjuk 
biztosítva, hogy ezek után, miután úgy kerülnénk be a bizottságokba, hogy 
egyértelműen csak kisebbségben lehetünk – mert a külső tagok kijelölése is az 
önök köreiből történt –, a bizottságok munkáját befolyásolni tudnánk. Ez nem 
jelenti azt, hogy a bizottságok üléseire nem fogunk elmenni, mi szakítunk azzal 
a hagyománnyal, amit önök folytattak az előző testületben, hogy nem jöttek el 
egyetlenegy bizottsági ülésre sem, maximum akkor, amikor személy szerint 
valakit érintett egy előterjesztés; mi el fogunk menni, végighallgatjuk, és utána a 
testületi ülésen nagyon kemény kritikákat vagy nagyon jó építő javaslatokat 
fogunk tenni, de nem kívánjuk ehhez a színjátékhoz adni a nevünket. 
 
Rogán László polgármester: Amit ön mond, azt azért nem tudom elfogadni, 
mert amikor minket kizártak a bizottságokból, azt tudomásul vettük. De azért ha 
az ember figyelte a bizottságok összetételét és a külsős tagokkal való 
feltöltöttségét, akkor, Novotny úr, ön ugye nem mondja most itt azt, hogy azok a 
bizottságok nem az önök többségét adták? (Dr. Novotny László: Ezt nem is 
mondtam soha.) De most ezt mondta, viszont nekünk felrótta... (Dr. Novotny 
László: Szakmai emberek voltak.) Elmondtam a testületi ülésen - ne menjünk 
ebbe bele, most nem fogom megkérdezni, hogy önnek milyen szakmai 
végzettsége volt, amikor egyszer pénzügyi bizottsági elnök volt, egyszer TKB-
elnök -, hogy szakítsunk ezzel a hagyománnyal. Nem is értem, milyen jogon 
tesszük bárkivel azt, hogy még nem is kezdett el dolgozni, és már megítéljük a 
munkáját. Hát könyörgöm, esélyt sem adunk az embereknek? Úgy látszik, hogy 
nem adunk annyi esélyt sem, hogy megmutassa bármelyik képviselőtársam, aki 
most elnökséget fog vállalni bizottságban, hogy kifejthesse a munkáját, már 
előre elítéljük őket. Milyen sportemberek vagyunk? Kihúzzuk a lábát a 
versenyzőnek az elején, hogy ne is tudjon bizonyítani? Pont Novotny úr mondja, 
aki tényleg sportember? Beszélgettünk annak idején többször erről, tényleg 
tudom, Laci, hogy te sportember vagy. Én azt gondoltam, hogy meg kell adnunk 
az esélyt mindenkinek, hogy dolgozzunk együtt, akár elnökként is. 
 
Németh Antal képviselő: Amit Mányai képviselőtársam az alakuló ülésen 
kifejtett, teljesen egyetértünk, hogy politikai szándék és akarat volt az, hogy 
karcsúsítsuk a bizottságokat is, tehát azzal, hogy a bizottsági létszám 
csökkenjen, teljes mértékben egyetértünk, viszont ez a gazdasági esztendő, amit 
be kell fejeznünk, nem indokolja még a struktúraváltást. Elfogadtuk az alakuló 
ülésen a szervezeti és működési szabályzat módosítását. Én úgy gondolom, 
végig kellett volna ezt a gazdasági évet vinni azzal a struktúrával – igaz, hogy 
karcsúsítva –, ami eddig működött.  
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Miért mondom ezt? Azért, mert az Országgyűlés jelentős változásokkal fogja a 
költségvetést elfogadni. Ennél a költségvetésnél még nem igazán látszik, hogy 
az önkormányzatok felé azok a sorok milyen értelemben változnak. Úgy érzem, 
hogy elsősorban az oktatási és a szociális kérdéseknél lesznek jelentősebb 
változások. Ezt a struktúraváltást azért nem tartom szerencsésnek, mert idő 
előttinek érzem. Hogy ennek az indoka az volt-e, azért változtatott-e a 
Képviselő-testület többsége úgy, hogy nem négy, hanem három bizottságban 
dolgozik, mert csak így tudta azt a konstrukciót felállítani, amit elképzelt? – én 
úgy tudom, nem kapott a Nemzeti Fórum olyan értelemben semmilyen felkérést, 
de lehet, hogy a Védegylet sem, hogy ebben a struktúrában milyen más, esetleg 
vezető szerepet kapjon egy-egy bizottságban, tehát itt egyértelműen kilóg a 
lóláb. A polgármester, az alpolgármester és a három bizottsági elnök a többségi 
Fideszt képviseli, viszont a másik öt kimaradt, ezért nem támogattuk azt, hogy 
ebben a konstrukcióban, struktúraváltásban részt vegyünk. Nem igazán érzem 
úgy, hogy ez a struktúra folyamatában végigkövetheti az egész ciklust, biztosra 
veszem, hogy a költségvetés elfogadásánál más struktúra lett volna 
szerencsésebb. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Hogy miért nem adjuk meg az esélyt? Szóval az 
egy nagyon furcsa dolog, ami a beszélgetésen is elhangzott, hogy pik-pakk 
beletanul ebbe a kijelölt elnök. Azért egy pénzügyi feladathoz többéves 
felkészültség, többéves tanulmány és komoly előkészület szükséges. 
Emlékezzünk csak vissza az ’50-es évekből a pik-pakk beletanulásra, amikor 
háromhónapos gyorstalpalókon olyan bírókat hoztak létre, akik suszterek voltak, 
vagy akármilyen alacsony szakképzettségűek, és utána ők hozták a halálos 
ítéleteket. Emlékezzünk csak arra, hogy ugyanígy gyárigazgatókat is neveztek 
ki, nagyon gyors talpalókkal, akik szinte írni nem tudtak. Most nem akarom 
ezzel összehasonlítani, de nézzük csak azokat a bizottságokat, amelyekben én is 
benne voltam. A Pénzügyi Bizottságban voltam elnök, van felsőfokú pénzügyi 
végzettségem, a Településfejlesztési Bizottságban voltam elnök, 
településfejlesztési mérnöki végzettségem van. Itt van Krunity Péter, aki benne 
volt, mérnökember, ismeri a települést, településfejlesztési dolgokban járatos. 
Ott volt Kovács Attila, aki útépítő mérnök, ott volt Liszkai Marika, aki pénzügyi 
szakember. Mit akarunk akkor? Most behozunk egy olyan bizottságot, ami 
tényleg csak politikai döntések alapján működik, és főképp a vezetője politikai 
döntés alapján kerül oda? 
Amikor mi nem vettük be a bizottságokba az önök embereit, az azért volt, mert 
azok az emberek kijelentették, hogy nem kívánnak együtt dolgozni a 
polgármesterrel. Akik nem akarnak együtt dolgozni a polgármesterrel, azok 
hogy valósítsák meg a polgármester programját? Hiszen minden 
polgármesternek van gazdasági programja, és ahhoz, hogy azt megvalósítsa, 
támogatókra van szükség, nem ellenfelekre. 
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Rogán László polgármester: A bizottságokban, tisztelt képviselő úr, sokfajta 
értékrendű emberek ülhetnek, mint ahogy sokfajták is vannak, itt is, most is. 
Valóban, a polgármester programja lehet, hogy nem annak a kisebbségnek a 
programja lett volna, aki a bizottságban benne lett volna, de lehet, hogy hozzá 
tudták volna tenni azokat az építő jellegű dolgaikat, amik akkor még a 
községnek, most a városnak a javát szolgálták volna. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Mielőtt még elmenne vulgárisba a vita, 
szeretném megjegyezni, hogy ha valaki jó példája annak, hogy nem a tényleges 
végzettség, hanem a tudás számít, az pont Novotny úr. Én nagyon jól 
emlékszem, hogy miután a Településfejlesztési Bizottság elnöke lett, öt perc 
alatt szerette volna módosítani a HÉSZ-t, ami tudvalevő, hogy legalább féléves 
procedúra, úgyhogy talán nem szerencsés, ha a szakmaiságra hivatkozik 
bármilyen szempontból. 
Egyébként pedig a demokrácia arról szól, hogy a polgárok választanak, valaki 
többségbe kerül, a másik fél kisebbségbe kerül, ezt a helyzetet mind a két félnek 
el kell fogadnia. Úgy érzem, az elmúlt négy évben mi annak ellenére, hogy 
Parlagi Endrét nem tartottuk alkalmasnak polgármesternek, szerettünk volna 
együtt dolgozni önökkel, a bizottsági munkát vállaltuk volna annak ellenére, 
hogy tudtuk, minden bizottságban kisebbségben leszünk. Az ön szavaival élve a 
színjátéknak részesei lettünk volna és véleményt formáltunk volna a 
bizottságokban, ha megkaptuk volna a lehetőséget, hogy a szavazati jogunkkal is 
élhessünk. Önök ezt a lehetőséget nem biztosították számunkra, pedig mi még 
olyan feltételek mellett is, hogy kisebbségben voltunk, szívesen dolgoztunk 
volna a bizottságokban. Ez a lehetőség önök számára adott. Természetesen arra 
nem számíthatnak, hogy vezető szerepet töltenek be; ezt vagy tudomásul veszik 
és tudnak együtt dolgozni velünk, vagy nem.  
Egyébként az ön logikája alapján a képviselő-testületi munkában sem tudom, 
hogy milyen alapon vesznek részt – az ön logikája szerint, szeretném 
hangsúlyozni –, hiszen ott is kisebbségben vannak; akkor ezek szerint itt is egy 
színjáték részesei, és ha ezt a részét vállalják, akkor szeretném, ha a 
bizottságokban is dolgoznának. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Én épp a demokráciával kapcsolatban 
szeretném mondani, hogy egy ismerősöm mondogatott mindig egy érdekes 
példát a tizenkét cukrászról. Mi most tizenegyen vagyunk, elvileg tizenketten 
lettünk volna. Mi van akkor, ha egy településen van tizenkét cukrász, és 
mindegyik jelölteti magát képviselőnek? A demokrácia szabályai szerint 
nemhogy cukrászt, de még analfabétát is megválaszthattak volna, mind a 
tizenkettőt, és be kell tölteniük ezt a bizonyos szerepet, hiszen ez egy társadalmi 
megbízatás, nem pedig szakmai. Nyilván a kémia órámra ne menjen be 
képesítés nélküli kémiatanár, de azt hiszem, hogy egy kémiatanár is nyugodtan 
lehet tagja egy pénzügyi bizottságnak. És akkor mi van? Ez a demokrácia alapja. 
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Én ezt nagyon csúnya dolognak tartom, Novotny úr. Nagyon tisztelem a magas 
iskolai végzettségéért, a doktorátusáért, kétségtelenül egy szép életpálya, amit 
ön befutott, de másokat leszólni azért, mert ilyen-olyan végzettsége van vagy 
nincs, nem tartom ildomosnak. 
 
Kaltner Károly képviselő: Én nem tudom, Novotny úr milyen pénzügyi 
szakember, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a harmadik év végére 
Budakalász elég szánalmas anyagi helyzetbe került az önök működése alatt. Ez 
komoly dolog, nem vicc, és erre még vissza fogunk térni később. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Az ’50-es évekbeli hasonlatát mindenképpen vissza 
kell utasítani, az ízléstelenre sikeredett. 
A másik pedig, hogy mi politikai döntés, mi nem: az, hogy az elmúlt ciklusban 
kizárólag a nemzeti fórumosok voltak benne a Pénzügyi Bizottságban, 
önmagában jelzi, hogy milyen politikai döntések születtek korábban. Ha valaki 
minősít valamit, akkor legalább egy picikét nézzen már vissza, hogy mik is 
voltak az előző időszakban. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Tíz perccel ezelőtt még sokkal életszerűbbnek tűnt 
volna a hozzászólásom, mint most. A következő négy év alapja nagyjából az 
elkövetkező egy-két évben fog eldőlni. Én titkon mindig abban bízom, hogy 
valaki akkor majd egy nagy gesztust tesz a másik irányába. Magam sem értek 
mindig egyet azokkal a hírekkel, amelyeket a bizottsági összetételekről kaptam, 
de tudomásul veszem, hogy a többség az többség. A parlamentben az a szokás, 
hogy a kormányzó párt bizonyos posztokat automatikusan a legnagyobb 
ellenzéki pártnak ajánl fel. Én a mai napig titkon abban bíztam, hogy egy ilyen 
gesztus itt is lesz. Persze, többségben lesz a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságban a Fidesz, meg a testületben is, tehát komoly kockázatot ezzel nem 
vállal, de éppen az a fajta gesztus, hogy ne marjunk el magunk mellől 
mindenkit, fontos lépés lenne. Tehát tisztelettel kérem optimistán a polgármester 
urat, és ha kell, akkor ez módosító indítvány legyen, hogy a Nemzeti Fórum 
bármely tagját – én Novotny Lászlót javaslom – kérje fel a Településfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottság elnöki tisztjére. 
 
Rogán László polgármester: Akkor ez egy módosító javaslat. Szavazzunk 
először a bizottságok létszámáról. Három bizottságot állítottunk fel, 7-5-5 fős 
létszámokkal. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 tagú lesz. Először erről 
szavazzunk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Pillanat, meg kell beszélnünk egy kérdést a 
frakción belül, egy perc. (Kis szünet.) 
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Rogán László polgármester: Még egyszer, utoljára megkérdezem, hogy 
változott-e az álláspontjuk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nem változott. 
 
Rogán László polgármester: Akkor felteszem szavazásra az 1. határozati 
javaslatot, mely szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 taggal fog 
működni. Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

379/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság létszámát 7 főben 
határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Most az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
következik. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az előző ciklusban nagyon jól bejáratott volt a 
három külsős tag. Tudom, hogy kevesen vagyunk. Most azon az áron tudunk 
minél több külsős tagot beemelni a bizottságba, ha megnöveljük a képviselő 
tagok számát. Azt kérem, hogy a négy plusz három főt módosító javaslatként 
szavazzuk meg az Oktatási Bizottság esetében, a többiről majd az illetékes, 
bizottságokba jelöltek gondolom, véleményt mondanak. Azt gondolom, hogy – 
idézőjelben – az a „negyedik” fő, aki ezt pluszban elvállalja, még ha nincs is ott 
minden ülésen, lehetőséget biztosít arra, hogy plusz egy fő bekerüljön a 
szakértői szférából. Ez fontos lenne, mert több különböző területet kell lefednie 
az OKSB-nek, és nem gondolom, hogy bárki majd arról cikkezne, hogy ki 
hányszor volt ott, a határozatképességet eddig mindig sikerült biztosítani, tehát 
én javasolom a négy plusz három főt. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Én ezt csak abban az esetben tudom elfogadni, ha a 
nemzeti fórumosok jelzik, hogy vállalnak bizottsági tagságot. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Vagy Nógrádi úr vállal bizottsági tagságot. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Én kettőt is vállalok, szívesen. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A bizottsági struktúra is változott és a 
bizottsági létszámok is csökkentek, az összevont Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság lett 7 tagú, ezért úgy gondolom, az az arányos, ha 
a másik két bizottság 5-5 taggal működik. Mindegyiknél vannak megszorítások, 
a másik két bizottságnál is lehetne több külsős szakember, de az arányokat 
szerencsés lenne tartani. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Azt javaslom, hogy egyelőre maradjunk az 
előterjesztés mellett. Abban az esetben, ha a nemzeti fórumos képviselők 
változtatnak az álláspontjukon és vállalnak bizottsági feladatot, bizottsági 
tagságot, akkor kerüljön felülvizsgálatra a létszám. 
 
Tolonics István képviselő: Ilyen alapon, amit Nógrádi úr javasol, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságot is duzzasztani kellene, ugyanakkor elfogadom, 
amit mondott, hogy lett egy nagy intézményünk, tehát jóval több a feladat, de 
egyelőre maradjunk ennél, legfeljebb később változtatunk. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Rajtam nem múlik, akár 17 fős is lehet a 
Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, azt gondolom, nem pénzügyi kérdés 
a karcsúsítás vagy nem karcsúsítás. A külső tagok eddig is részben 
térítésmentesen vállalták vagy fölajánlották a díjukat, 60-80 ezer forintról 
beszélünk a bizottsági tagok vonatkozásában, tehát ez nem az az összeg, amikor 
az a kérdés, hogy egy-egy ember pluszba bekerüljön-e, ezért fenntartom a 
javaslatomat. 
 
Rogán László polgármester: Én abszolút támogatom hosszabb távon ezt a 
kérdést és nyitott is leszek iránta, de most azt kérem, fogadd el, hogy ezt a 
struktúrát gondoljuk addig, ameddig csonkán tudunk működni. Amit Mányai 
képviselőtársam mondott, bízom benne, hogy a nemzeti fórumos 
képviselőtársaink még átgondolják ezt a kérdést, de most induljunk el, kezdjünk 
el dolgozni. Ez a struktúra szerintünk egyelőre megfelelő, sokat dolgoztunk 
azon, hogy így el tudjon indulni, de nyitottak vagyunk az irányba, hogy ha 
valami gesztus érkezik, akkor a későbbiekben visszatérjünk erre, ezt Nógrádi 
Zoltánnak megígérem. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Ezt az SZMSZ fogja tartalmazni, januárig 
úgyis kell az SZMSZ-t módosítani, tehát most erre a két hónapra lenne így, 
elindulunk eszerint; amennyiben tényleg tudunk változtatni a dolgokon, ha az 
előbb említett problémák megoldódnak vagy lazulnak, akkor januárban 
nyugodtan emelhetjük mindegyik bizottság létszámát egy képviselő taggal, és 
akkor még egy-egy szakértőt is behozhatunk. 
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Egyébként nekem is szimpatikus lenne az, hogy az OKSB-nek akkor eggyel 
több tagja legyen, hiszen iskolát is szeretnénk építeni, és mint tanárnak 
számomra amúgy is nagy öröm lenne, ha több tagja lehetne. Egyelőre induljunk 
el öt taggal, és a januári SZMSZ-módosításkor nyugodtan lehet létszámot 
bővíteni. 
 
Rogán László polgármester: Nógrádi úrnak volt egy módosító indítványa. 
Kérem, először erről szavazzunk. Aki támogatja, hogy 4+3 taggal induljon el az 
OKSB, az kérem, szavazzon! (1) Ellene? (0) Tartózkodás? (10) Elvetve. 
 
Az alapjavaslat 5 főről szól. Aki elfogadja, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság 5 fővel működjön, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

380/2010. (X.18.) Kt. határozat 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság létszámát 5 főben 
határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A Népjóléti Bizottság struktúráját az Oktatási 
Bizottságéhoz hasonlóan 5 fősre gondoltuk. Hozzászólás, javaslat? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Aki elfogadja, hogy a Népjóléti Bizottság 5 fős legyen, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

381/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Népjóléti Bizottság létszámát 5 főben határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Rogán László polgármester: Most személyi kérdésekről fogunk dönteni. Mivel 
mindenki hozzájárult, ez nyílt ülésen mehet. A bizottságok elnökeiről és 
képviselő tagjairól fogunk dönteni. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kezdjük. A határozati javaslat 
szerint a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökének Kaltner Károly képviselőt választja meg. Aki ezt elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

382/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének Kaltner Károly képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Itt két dologról szavazunk. Egy dolog, hogy valakit 
javaslunk a bizottságba, az egyfajta szavazat, tehát kellemetlen helyzetben van 
az, aki egy bizottságban minden további nélkül részt vehet, de bizonyos 
pozíciókra nem javasolják. Így, egy szavazással a két kérdésben nem nagyon 
tudunk dönteni, ezért javaslom megfontolni azt, hogy legyenek meg először a 
bizottságok, és utána válasszunk elnököket. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Erről Nógrádi úr kérdezett engem. Úgy megy a dolog 
általában, hogy elnököt és tagokat választanak. Az teljesen mindegy, hogy az 
elnökkel kezdjük, vagy a tagokkal, mert az itteni helyzet az, hogy az elnököt 
nem a bizottság választja a saját soraiból, hanem a Képviselő-testület választja 
meg. Ilyen szempontból ha meg is választják a tagokat, akkor is utána az elnököt 
választják meg, tehát teljesen mindegy. Mondtam Nógrádi úrnak azt, hogy ez 
nem olyan, mint egy közalkalmazotti jogviszony, hogy valaki igazgató és 
egyben tag is, és utána vezető is; nem, akkor valaki elnök. Ezt is megbeszéltük. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Értem, csak két dologra kell egyszerre szavazni, és 
ezt egy szavazattal nem biztos, hogy tudom jellemezni. Ezt a problémát nem 
oldja fel, tehát ha tagnak nem, de elnöknek igen. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Jogilag megoldja egyszerűen: vagy szavaz rá, vagy 
nem. Nekem jogilag megoldja a problémát. Mindegy, hogy melyikkel kezdünk, 
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de egyszer tagot választunk, egyszer elnököt választunk, igen, nem vagy 
tartózkodás, a tartózkodás nemnek minősül. Ez azért van, mert a bizottság nem 
saját maga választja soraiból az elnököt, hanem a testület választja. 
 
Rogán László polgármester: Akkor mehetünk tovább. A következő határozati 
javaslat szerint a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tagjának Major Ede képviselőtársunkat választja meg. Aki elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

383/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjának Major Ede képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A következő határozati javaslat szerint a 
Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának 
Tolonics István képviselőt választja meg. Aki elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

384/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjának Tolonics István képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Mányai Zoltán képviselő: Amennyiben Nógrádi úr vállalna ebben a 
bizottságban tagságot, akkor én visszalépnék rögtön a jelöléstől. 
 



 26 

Nógrádi Zoltán képviselő: Én szívem szerint az OKSB-ben szeretnék tag lenni. 
Jelenleg hadd mondjak erre nemet. 
 
Rogán László polgármester: De ez változhat. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester: Januárig még lehet változtatni. 
 
Rogán László polgármester: Kérem, hogy Mányai Zoltán pénzügyi és 
településfejlesztési bizottsági tagságáról szavazzunk. Aki elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

385/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjának Mányai Zoltán képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
következik, az elnökkel kezdjük. Elnöknek Major Ede képviselőtársunkat 
javasoljuk. Aki elfogadja Major Ede képviselőtársamat, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 0 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

386/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnökének Major Ede képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Rogán László polgármester: Aki elfogadja, hogy Nógrádi Zoltán 
képviselőtársunk az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja legyen, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

387/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tagjának Nógrádi Zoltán képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: Mányai Zoltán képviselőtársunk is szeretne 
dolgozni az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban. Aki elfogadja Mányai 
Zoltánt, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

388/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tagjának Mányai Zoltán képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A Népjóléti Bizottság következik. Aki elfogadja 
Tolonics István képviselőtársunkat a Népjóléti Bizottság elnökének, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

389/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság elnökének Tolonics István képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Rogán László polgármester: Aki Major Ede képviselőtársunkat a Népjóléti 
Bizottság tagjának elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

390/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság tagjának Major Ede képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: Aki Kaltner Károly képviselőtársunkat a 
Népjóléti Bizottság tagjának elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot fogadta el: 
 

391/2010. (X.18.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti 
Bizottság tagjának Kaltner Károly képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László polgármester: A bizottságok ezzel működőképesek. Szeretném 
felhívni képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy a héten az anyagok kiküldésre 
kerülnek, a bizottságok megkezdik a munkájukat. Kérem, minél többen jöjjenek 
el. Kérem a tisztelt nemzeti fórumos képviselőtársaimat is, hogy ha tudnak, 
jöjjenek el, gondolják át még egyszer ezt az általuk elmondott álláspontot, 
vizsgálják felül, bármikor nyitottak vagyunk ebben a kérdésben; bízom benne, 
hogy azt fogják mondani nemsokára, hogy át tudják gondolni. 
 
Tolonics István képviselő: Mire számíthatunk nap szerint? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Kedden megy ki az anyag, tehát csak rendkívüli 
bizottsági ülést tudunk tartani, objektív okok miatt. Legelőször lehetne ülést 
tartani szerdán, akkor két bizottsági ülés is lehet egymás után, mondjuk az 
Oktatási Bizottság és a Népjóléti Bizottság, mert az anyag mennyisége olyan, és 
elképzeléseink szerint csütörtök délután lenne a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülése. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: Akkor a bizottságok érdemben nem tudnak 
foglalkozni a külső tagok kérdésével. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ezt hogy érti? 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Az hangzott el a polgármester úrtól, hogy a 
következő rendes testületi ülésre, tehát azzal érdemben akarunk foglalkozni, 
akkor most, gyorsan kell mindenkinek írni, hogy a holnapi előterjesztésbe 
belekerüljön. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ha a bizottsági ülésen hangzik el javaslat, vagy e-
mailben érkezik javaslat, vagy szóban hangzik el javaslat és én azt leírom, az is 
lehet, tehát bármi lehet. Név nélkül megy ki az anyag. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: De a bizottság nem tud érdemben ezekről a 
kérdésekről tárgyalni. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Így van, mert nincs név, ha azt a szokást tartjuk be, 
amit most hallottam a polgármester úrtól – én nem tudtam, mert nincs rögzítve – 
hogy széles körben kell tájékoztatnunk erről. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Akkor például az OKSB előtt még nem lesznek ott. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Pontosan így van, ahogy a képviselő úr mondja. A 
honlapon fenn lesz a felhívás, mind a civil szervezetek, mind az állampolgárok, 
mind bárki más tehet javaslatot, nyilván el lehet küldeni az e-mail-címünkre is, 
illetve írásban is meg lehet tenni, de nem tud kimenni objektív okokból. 
 
Rogán László polgármester: Ha nincs más hozzászólás (Senki sem 
jelentkezik.), akkor a testületi ülést ezennel bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 10 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 


