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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 28/2010 Kt. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. november 11-én (csütörtökön) 15 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

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

Balogh Csaba képviselő 
Ercsényi Tiborné képviselő 
Kaltner Károly István képviselő 
Major Ede 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 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. A képviselő-testület által megválasztott külső bizottsági tagok eskütétele 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 00 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület 
megjelent tagjait, a tisztelt televíziónézőket és tisztelt vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
A mai rendkívüli testületi ülésünk egyetlen napirendi pontja a Képviselő-testület 
által megválasztott külsős bizottsági tagok eskütétele. Van-e a napirenddel 
kapcsolatban bárkinek hozzászólása, észrevétele? (Nincs.) Kérem a tisztelt 
Képviselő-testületet, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Aki a napirenddel 
egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) A Képviselő-testület 9 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 

A NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. A képviselő-testület által megválasztott külső bizottsági tagok eskütétele 
 Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt meghívott 
Vendégeink! Kérem, álljanak fel! Felolvasom az eskü szövegét. Kérem önöket, 
hogy mondják utánam. 
 
(A jelenlévők felállnak, Rogán László polgármester előolvassa az eskü szövegét, 

amelyet a jelöltek 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 
bizottsági 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 külső bizottsági tag letette az esküt. 
 
 
Rogán László polgármester: A tisztelt televíziónézők számára, akik nem 
ismernék a most megválasztott külső bizottsági tagokat, felolvasom a neveket és 
azt is, hogy ki melyik bizottságban fog dolgozni: 

Garami Lászlóné: Népjóléti Bizottság 
Kárász Jánosné: Népjóléti Bizottság 
Kompaktor Jánosné: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Szabó Ferenc: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
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Máté István: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Siklósi József: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Varga Gábor: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény 
értelmében a Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai a 
megválasztást követően a Képviselő-testület előtt a polgármesterre irányadó 
szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Ez megtörtént. 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. CLVII. 
törvény 3.§ (3) bekezdés e) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az 
a közszolgálatban nem álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként 
javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult. A vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget a megválasztást követően - november 2-át követően - 30 napon 
belül köteles teljesíteni. A vagyonnyilatkozat-nyomtatvány kiosztásra került. Ha 
a kötelezett felszólítás ellenére sem tesz vagyonnyilatkozatot, megbízatása e 
törvény erejénél fogva megszűnik. 
A bizottsági tagoknak kiosztásra került a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény is; külön felhívom 
a figyelmet a bizottság nem képviselő tagjaira vonatkozó szabályokra. 
 
Ezennel a mai képviselő-testületi ülést bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 15 óra 07 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

  
 
 


