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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 33/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. december 13-án (hétfőn) 15 óra 50 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly ÁMK 
 
 
 
 
 
20/2010.(XII.13.) sz. Önk. rendelet: 
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
 Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú rendeletének 
 módosítása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 33/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. december 13-án (hétfőn) 15 óra 50 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly ÁMK 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú 

rendeletének módosítására 

302/2010.(XII.13.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 55 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Jó reggelt kívánok! A december 13-i rendkívüli 
ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 7 fővel határozatképes.  
A mai egyetlen napirendi pontunk: javaslat Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletének módosítására. Van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek 
észrevétele, hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Aki a napirendet elfogadja, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet 
elfogadtuk. 
 

A NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú 

rendeletének módosítására 

302/2010.(XII.13.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt két hónap 

tapasztalatai alapján kiderült, hogy az alpolgármester asszony a rá bízott 

feladatokat nem tudja úgy ellátni, hogy közben pedagógiai munkáját is végeznie 

kell. Az önkormányzatnál az utóbbi időben megjelenő jelentős számú ügyfél az 

állandó jelenlétet teszi szükségessé. Társadalmi megbízatás keretében nem lehet 

a feladatot megfelelően ellátni, ezért indítványozom, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzatunk két főállású alpolgármester megválasztását tegye 

lehetővé. 

 
Nógrádi Zoltán képviselő: Akkor még várható SZMSZ-módosítás? 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Ez most egyáltalán nem azt a célt szolgálja, majd egy 
átfogó módosítás lesz. 
 
Rogán László polgármester: Amit felolvastam röviden, azt most elmondom 
hosszabban is. Szűk két hónapja tettünk esküt, és ebben a két hónapban teljes 
egészében kiderült számomra, hogy az egyik alpolgármester, aki jogász 
végzettségű, nélkülözhetetlen számunkra, rengeteg szerződést átnézett, sok 
minden testület elé is került már, szavaztunk is róla, bizonyos dolgok elindultak, 
ugyanakkor egy kicsit én is aggályosnak éreztem azt, hogy a másik 
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alpolgármester iskolában is van, bizonyos tekintetben a felettese, utána meg 
változik a helyzet, és ő a beosztott. Több képviselőtársam is egyébként úgy 
gondolta, hogy ezen lehetne változtatni, és egyre több munkánk van, ezért kérem 
a testületet, tegye lehetővé azt, hogy két főállású alpolgármesterrel 
dolgozhassak. 
 
Kaltner Károly képviselő: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
javaslatot. 
 
Major Ede képviselő: Csak megjegyzem, hogy ahogy látom én is a hivatal 
munkáját, valóban szükség van az alpolgármester asszony teljes 
foglalkoztatására, hogy a folyó munkákban tudjon segíteni, illetve kézben 
tartani, ezért támogatom a javaslatot. 
 
Rogán László polgármester: Ha több hozzászólás nincs, felolvasom a 
rendeletmódosítási javaslatot: (Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.)  
 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

20/2010.(XII.13.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 25/2008.(VII.11.) számú 
rendeletének módosításáról szóló 20/2010.(XII.13.) sz. rendeletét. 

 
A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 
 
 
Rogán László polgármester: Ezennel a testületi ülést bezárom. 
 

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 00 perc.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 

 


