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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:30/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2011. november 17-én (csütörtökön) 17 óra 00 perckor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 

A helyi választási Bizottság elnökhelyettesének tájékoztatója az időközi helyi 
önkormányzati képviselő választás eredményéről, a megválasztott képviselő 
eskütétele. 
 



2 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 30/2011 Kt. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2011. november 17-én (csütörtökön) 17 óra 00 perckor 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről 

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

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Nagy Zsolt aljegyző 

dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Szklenár Szilvia 
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Rogán László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ülésen 
megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket és valamennyi érdeklődő 
állampolgárt és ezzel ülésünket megnyitom. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy valamennyi képviselő megjelent, az 
ülés 9 fővel határozatképes. 
 
Egy nyilvános és kettő zárt napirendi pontot terjesztettünk önök elé.  
 
Aki a napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 

A Választási Bizottság tájékoztatója az időközi  választás 
eredményéről, képviselői eskütétel, megbízólevél átadása 
 

Előterjesztő: Garami Lászlóné, a Választási Bizottság elnökhelyettese 
 
Garami Lászlóné, a Választási Bizottság elnökhelyettese megtartja 
tájékoztatóját. 
 
Garami Lászlóné, a Választási Bizottság elnökhelyettese: Felkérem a 
Képviselőket az eskütételre álljanak fel, és dr. Hantos István képviselő az esküt 
tegye le. 
 (Mindenki feláll.) 
 

„Én dr. Hantos István / 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.” 

 
 
Garami Lászlóné, a Választási Bizottság elnökhelyettese az eskütétel után 
gratulál a képviselőnek és átadja a megbízólevelet. 
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dr. Hantos István képviselő Szeretném megköszönni minden jelölt társamnak, 
hogy a kampányban nem volt egymás iránti piszkálódás, s örülök, hogy így 
zajlott le.  
 

Rogán László polgármester és a képviselőtársak gratulálnak dr. Hantos István 
képviselőnek.  
 
Rogán László polgármester: Én is szeretném megköszönni mindenki a 
munkáját, a választások lebonyolításában részt vetteknek, a hivatal részéről és a 
delegáltak részéről minden állampolgárnak, hogy éltek az állampolgári 
kötelességükkel.  
 
 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 17.15 perckor. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. A 

zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 
 

K.m.f. 
 

Rogán László        Nagy Zsolt 
polgármester       aljegyző 
 
Szklenár Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


