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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  5/2012. Kt. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

a Képviselő-testület 2012. március 05-én (hétfőn) 16:00 órakor megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 

53/2012.(III.05.) Kt. határozat 
2012. évi költségvetés-tervezetében a folyóirat és időszaki kiadvány 
kiadásának csökkentése (elutasítva) 
 

54/2012.(III.05.) Kt. határozat 
2012. éviköltségvetés-tervezetében a televíziós műsorszolgáltatás 
összegének csökkentése (elutasítva) 
 

55/2012.(III.05.) Kt. határozat 
Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjának 15 %-os csökkentéséről (elutasítva) 
 

56/2012.(III.05.) Kt. határozat 
Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjából képződő megtakarítást tartalékba helyezése 
 
57/2012.(III.05.) Kt. határozat 
Alpolgármesteri státusz visszaállítása a 2010. őszi önkormányzati 
választások felállásához. (elutasítva) 
 
58/2012.(III.05.) Kt. határozat 
Alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés 15 %-os csökkentéséről 
(elutasítva) 
 

59/2012.(III.05.) Kt. határozat 
2012. évben tervezett hitelfelvétel kiadásairól  
 

9/2012.(III.05.) önkormányzati rendelet 
Önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló rendelet 

 

10/2012.(III.05.) önkormányzati rendelet 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:  5/2012. Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2012. március 05-én (hétfőn) 16:00 órakor 

megtartott,rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Kós Károly Általános Művelődési Központ és 

Faluház 

Klub szoba 

 

Jelen vannak:  Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 

Balogh Csaba képviselő 

dr. Hantos István képviselő 

Kaltner Károly képviselő 

Krunity Péter képviselő 

Major Ede képviselő 

Mányai Zoltán képviselő 

Németh Antal képviselő 

Nógrádi Zoltán képviselő 

Tolonics István képviselő 

 

Megjelent továbbá: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 

dr. Molnár Éva jegyző 

dr. Papp Judit Szervezési- és Képviselő-testületi  

Iroda vezetője 

dr. Udvarhelyi István köz. kapcs. irodavezető 

Villám Zsuzsanna okt., kult, sport osztályvezető 

Szita László könyvvizsgáló 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Szendi Erika 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 02 perc) 

 

Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület 
tagjait a budakalászi lakosokat és a körünkben megjelent vendégeket. A 
mai rendkívüli testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 11 fővel, teljes létszámban határozatképes. A mai napra két 
napirendi pontot küldtünk ki tárgyalásra, 1 nyílt és 1 zárt napirendet. 
Javaslom, hogy a zárt üléssel kezdjünk.  
Kérem, hogy ha másnak is van a napirendi pontokhoz hozzászólása, kérem, 

jelezze. (Nincs jelentkező.) Kérem, szavazzunk arról, hogy zárt ülésen 

kezdjük a képviselő-testület munkáját. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a naprendi pontok, zárt napirendi ponttal való 

kezdését, a képviselő-testület 11 igen egyhangúlag elfogadta. 
 

 

Zárt napirendi pont: 

1. Javaslat a térfigyelő kamerák működtetésére irányuló szerződés 

megszüntetésére 

44/2012.(III.05.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

 

Nyílt napirendi pont: 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
43 /2012.(III.05.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi-, Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság 
 Népjóléti Bizottság 
 Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

(Zárt napirendi pont kezdési időpontja 16:04 óra) 

 

(Nyílt napirendi pont folytatása 16:10 óra) 
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A NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
43/2012.(III.05.) előterjesztés 
Írásbeli anyag csatolva. (2.sz. melléklet) 

 
Rogán László polgármester: Egyetlen napirendi pontot tartalmaz a nyílt 
ülés. Ismerteti röviden a költségvetési tervezetben foglaltakat. 
 
Kérem könyvvizsgáló urat, hogy pár gondolatban ismertesse a bizottsági 
ülésen is elhangzottakat. 
 
Szita László könyvvizsgáló: A város 2012. évi költségvetési rendelet 
tervezetét felülvizsgáltuk, a jogszabályi követelményekkel kapcsolatban azt 
tudom mondani, hogy megfelel az előírásoknak. A költségvetés szerkezete 
és összetételével kapcsolatban észrevételünk nincs, az előírásokkal 
összhangban van. A pénzügyi helyzet feszítettnek minősíthető, a 
rendelettervezet forráshiányos, a fedezetét a belső finanszírozásnak 
minősülő pénzmaradvány, ill. a külső finanszírozásnak minősülő 
felhalmozási célú hitel biztosítja, tehát a költségvetés egyensúlya így 
teremthető meg, így biztosítható. Megfelel a gazdasági stabilitásra szóló 
törvénynek is. Tájékoztatásképpen szeretném még elmondani, hogy 2012. 
évtől kezdve fejlesztési célú hitel, csak a kormány engedélyével vehető fel 
az önkormányzatoknál. Működési célra hitelt nem lehet igénybe venni, 
csak likvid hitelt. Összességében a bevételek beszedését fontosnak tartjuk, 
a hatékony költségkímélő gazdálkodást, a költségvetés szigorú betartását. 
Rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk a rendelettervezetet. 
 
Rogán László polgármester: A költségvetés tervezésekor a képviselő-
testület az intézményekkel karöltve, megtette az általunk vélt legjobb 
módosításokat, a feszített költségvetés betarthatósága érdekében. 
Az SZMSZ alapján péntek 10 óráig lehetett módosító indítványokat a 
költségvetéshez. Módosító indítványok érkeztek, külön kigyűjtve fogom 
soronként értelmezni. 
A mai testületi ülésen már módosító indítványokkal nem lehet élni, 
általános hozzászólással lehet. 
 
Soronként megyek végig a módosító indítványok beérkezésének 
sorrendjében. Jelzem, melyik az, amit befogadtam, melyik az amit nem. Ez 
lesz a metodikája a képviselő-testület mai ülésének. 
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Mányai Zoltán jelezte hozzászólását: A képviselők tiszteletdíját, ill. akik 
költségtérítést kapnak, azok díját, csökkentsük 10 %-kal. Ez egy 2 mFt-os 
csökkentés. 
 
Rogán László polgármester: Soronként felolvasom a módosítókat, 
soronként szavazunk a módosító indítványokra. Jelezni fogom, hogy mi az, 
amit befogadok, és melyik az amit nem fogadtam be. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A módosító indítványokhoz lehet szóbeli 
kiegészítés? 
 
Rogán László polgármester: Igen. 
 
dr. Hantos István képviselő: Nagyon örülünk a Fidesz ellenjavaslatának, 
azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lesz tovább. Van egy ugyan ilyen 
tárgyban beadott módosító indítványunk nekünk is, akkor ezeket sorba 
egyenként megszavazzuk. 
 
Rogán László polgármester: Soronként teszem fel a módosító 
indítványokat szavazásra. 
 
Krunity Péter képviselő: Azt szeretném javasolni, hogy a végszavazás 
névszerinti legyen.  
 
Rogán László polgármester: Megszavaztatjuk, majd a végszavazás előtt. 
Felolvasom soronként a módosító indítványokat. 
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
1. melléklet 3. sor  
Önkormányzat dologi kiadásai  Folyóirat kiadása 

 
Nógrádi Zoltán képviselő: Nevesítsük, ez a Hírmondóról szól. Úgy 
gondoljuk, hogy ugyan ilyen minőségben, hasonló színvonalon, viszonylag 
olcsóbban is előállítható ez az újság. Ha sportolnunk kell, akkor nem 
kellene minden oldalnak pl. színesnek lenni. Bőven van indokunk, hogy 
próbáljunk meg ezen az áron csökkentést elérni. Úgy gondolom, egy 1 
mFt-os csökkentés, ez egy 10 %-os csökkentést jelentene, bele kell, hogy 
férjen az újság kiadójának költségvetésébe. 
 
Rogán László polgármester: A pályázati kiírásban az szerepel, hogy egy 
színes újság. A szolgáltatást elnyerő céggel úgy van szerződésünk, hogy 
színes újságot készítsenek. Nem javaslom a csökkentést. Kérdezem, hogy 
más hozzászólás van-e? (Nincs hozzászólás) Most Nógrádi Zoltán és dr. 
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Hantos István módosító indítványáról szavazunk, hogy csökkentsük 1 mFt-
tal az 1. melléklet 3. sorát. Kérem, szavazzunk. (Szavazás.)  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 7 nem 
szavazattal az alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a .  
 

53/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetében 

581400 Folyóirat és időszaki kiadvány kiadása soron szereplő 

6.000 eFt összeget 5.000 eFt-ra módosítja. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Rogán László polgármester: A következő indítványt nem fogadtam be. 
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
1. melléklet 3. sor 
Önkormányzat dologi kiadásai Televíziós műsorszolgáltatás 

 
Ha valakinek hozzászólása van, kérem, jelezze. 
 
dr. Hantos István képviselő: Bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy amit a 
helyi médiumokra költünk, azt önmagában is túlzottnak tartjuk. 
Konszenzus van arról, hogy mindenhonnan vágni kell, nem értem, hogy a 
médiumokra ez miért nem vonatkozik? Nem indokolja semmi véleményem 
szerint, hogy ekkora költséggel állítsunk elő helyben, három, különböző 
médiumot.  
 
Németh Antal képviselő: Egyetértek Hantos képviselő úr által jelzett 
előterjesztéssel, ami a médiát illeti. Aggályosnak érzem, hogy egy olyan 
magáncéget támogatunk közpénzen, amelyik a környéken minden 
kommunikációs területet maga alá gyűrt.  
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Meglepődtem a Védegylet 
képviselőinek indítványán. Szeretném megjegyezni, hogy emlékeim szerint 
Önök voltak azok, akik leginkább kifejezték azon igényüket, hogy az 
önkormányzat és a hivatal munkájáról minél szélesebb körben és minél 
részletesebb tájékoztatást kapjon Budakalász lakossága. Folyamatosan 
ostorozták még az ezelőtti vezetést, hogy a honlapon frissen, folyamatosan 
szerepeljenek a hírek, a testületi ülések közvetítésre kerüljenek, a 
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képviselőkkel riport műsorok készüljenek, az újság folyamatosan adjon hírt 
a városban folyó eseményekről. Ezek jogos eljárások, de ezek olyan 
tartalmat hordoznak, amit nem lehet ingyen megcsinálni. Úgy gondolom, 
hogy költséghatékony ez a megoldás, hogy egy kézbe került a három 
terület.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Németh Antal felvetésére reflektálnék. A 2010. 
évi időszakban sem budakalásziak voltak az üzemeltetők, több területen 
szolgáltattak. Itt Budakalásznak az a célja, hogy minőségi adás, és 
minőségi csapat által irányított műsort kapjanak.  
 
Rogán László polgármester: Ha más hozzászólás nincs, akkor kérem, 
szavazzunk erről a módosító indítványról. (Szavazás.) 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 6 nem 
szavazattal az alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a : 
 

54/2012.(III.05.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetében 602000 
Televíziós műsorszolgáltatás soron szereplő 12.000 eFt 
összeget 9.000 eFt-ra módosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Rogán László polgármester: A következő módosító indítványnál 
szeretném elmondani, hogy a 12. sornál én is tettem egy módosító 
javaslatot. Úgy gondolom, a hivatal felelőseivel együtt, hogy az az összeg, 
amit javasoltam, abból még meg lehet tartani a rendezvényt, ez 500 eFt 
csökkentést jelent. 
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
1. melléklet 3. sor 

Önkormányzat dologi kiadásai Kiemelt önkormányzati 
rendezvények 

 
Fenn tartjátok a módosító indítvány, vagy elfogadható az általam javasolt 
összeggel való csökkentés. 
 



 
8 

Nógrádi Zoltán képviselő: Elfogadható számunkra polgármester úr 
módosító indítványa, visszamondjuk módosító javaslatunkat. 
 
Rogán László polgármester: A következő indítványt nem fogadtam be. 
De befogadtam Németh Antal képviselő társunk által tett módosító 
indítványt. Nógrádi Zoltán képviselőtől kérdezem, hogy ezek után is fenn 
tartjátok a módosító indítványt? 
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
10. melléklet 4. sor 

Átadott pénzeszközök  prevenció támogatása, HPV oltás 
 

Nógrádi Zoltán képviselő: Elfogadjuk, Németh Antal módosító 
indítványát, visszavonjuk. 
 
 
Rogán László polgármester: A következő indítványhoz szeretném jelezni, 
hogy egyeztetést folytattam a környezetvédelmi referenssel, hogy az 5 mFt-
os csökkentés megvalósul, akkor nem lesz fenntartható Budakalászon az a 
mostani színvonal, amit idáig elértünk. Már én is javasoltam 4 mFt 
csökkentést, még a tárgyalások folyamatában. A patak tisztítására nem 
írunk ki pályázatot. Ezzel tudunk spórolni. Kérem, képviselő társaim, 
ennek alapján fontolják meg ennek a sornak a visszavonását. 
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
1. melléklet 3. sor 

Önkorm. dologi kiadásai   zöldfelület kezelés 
 

 
Nógrádi Zoltán képviselő: amikor ezt a csomagot elkészítettük, az 
vezérelt, hogy optimisták vagyunk és bízunk abban, hogy a bölcsőde 
pályázaton nyerünk valamilyen összeget. Ebbe a projektben mindenképpen 
érdemes lenne beszállni. Kicsi arra az esély, hogy bármilyen forrás ezen 
felül érkezik a következő 10 évben, erre próbáltunk meg takarékoskodni, 
mert a bölcsődét minden képpen meg kell építeni a következő tíz évben. 
 
Rogán László polgármester: Ezt a módosító indítványt nem fogadtam be. 
Szavazni fogunk erről, ha fenntartják képviselő társaim a módosító 
indítványt. 
 
dr. Hantos István képviselő: Ha nem tartható ez a színvonal, akkor 
visszavonjuk az indítványt. 
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Rogán László polgármester: Köszönöm. Akkor erről nem szavazunk. 
A következő indítvány:  
 

dr. Hantos István és Nógrádi Zoltán módosító indítványa: 
1. melléklet 1. sor 

Önkorm. személyi juttatásai  Képviselő tiszteletdíjak 
csökkentése (15 %) 

 
Mi a 10 %-os csökkentést javasoljuk. Kérdezem, hogy fenn tartjátok-e a 15 
%-ot. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Fenn tartjuk a javaslatunkat. 
 
Rogán László polgármester: Én ezt módosító indítványt nem fogadtam 
be. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Örültem a fidesz 10 %-os módosító 
indítványának. Ez előre lépést jelent, mivel a 30 %-ot leszavazták. Ha 
elfogadják, hogy 10 %-kal csökken ez az összeg, akkor a 15 %-os 
csökkentés éves szinten kb. 10 % körüli csökkentést jelentene. Bízom 
abban, hogy ezen az 5 %-on nem fog a fidesz vitatkozni és elfogadják ezt 
az összeget. 
 
dr. Hantos István képviselő: A mi javaslatunk arra is utalt, hogy másokon 
jobban spórolunk, mint magunkon. Azokat a szempontokat vettük 
figyelembe, hogy magunkon kívül hol, hány helyen nyúltunk hozzá 
költségvetéshez, ehhez irányítottuk a 15 %-os csökkentést.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Én tartom az eredeti elképzeléshez magamat. 
 
 
Rogán László polgármester: Ez a rendelet tervezet nagyon hosszú 
egyeztetéseken van túl. Véleményem szerint az önkormányzat erejéhez 
mérten megtette az indítványát.  
Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása? (Nincs hozzászólás.) 
Kérem, szavazzunk a 15 %-os csökkentésről. (Szavazás.) 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 nem és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a . 
 

55/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XII.2.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott díjtételek 15%-os csökkentését határozza el az 

alábbiak szerint és felkéri a Polgármestert a rendelet-tervezet 

előkészítésére. 

„A tiszteletdíj és mértéke 
(1) A képviselő havi tiszteletdíja 72.300,-Ft/hó (alapdíj). 

(2) A bizottságok képviselő tagjait - több bizottsági tagság esetén is 

- az alapdíj 45%-ával növelt tiszteletdíj illeti meg, összesen 

104.800,-Ft/hó. 

(3) Az állandó bizottság elnökét - az alapdíjon felül - több tisztség, 

bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-ával növelt tiszteletdíj 

illeti meg, összesen 137.300,-Ft/hó . 

(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselői 

alapdíj 45 %-a, összesen 32.500,-Ft/hó.”  

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

 
Rogán László polgármester: A képviselői tiszteletdíj 10 %-os 
csökkentéséről szavazunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

9/2012.(III.05.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 9/2012.(III.05.) önkormányzati rendeletét.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

56/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjából - a rendeletmódosítás kapcsán- képződő1.767 eFt 

megtakarítást az általános működési tartalékba helyezi. 

Felelős:   polgármester  
Határidő:   azonnal  

 

 
Rogán László polgármester: A következő módosítást befogadtam. 
 

OKSB és PTKB határozat 
10. melléklet I.6 sor 

BSC támogatása 
 
A BSC támogatását 300 eFt-tal csökkenti, és ezt az összeget a négy oktatási 
intézménynek egyenlő részletben sportszervásárlásra átcsoportosítja. 
 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, ehhez a módosító indítványhoz? 
(Nincs hozzászólás.)  
 
 
Rogán László polgármester: A következő módosító indítvány 
befogadtam:  
 

OKSB és PTKB határozat 
10. melléklet I.4 sor 

Prevenció támogatása, HPV-oltás 
 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, ehhez a módosító indítványhoz? 
(Nincs hozzászólás.)  
 
Rogán László polgármester: A következő módosító indítvány 
befogadtam:  
 

Polgármester 
1. melléklet 3 sor 

Önkormányzat dologi kiadásai – Kiemelt önk. rendezvények 
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500 eFt csökkentést javasoltam az ált. működési tartalék terhére, ebből 
majd 180 eFt-ot a Szalonka utcai buszköltségre fordítunk. 
 
 
Rogán László polgármester: A következő módosító indítványnál felkérem 
Jegyző asszonyt, hogy jogilag ismertesse az indítványt. 
 

dr. Hantos István 
1. melléklet 1 sor 

Önkormányzat dologi kiadásai – Kiemelt önk. rendezvények 
 
dr. Molnár Éva jegyző: Alpolgármesteri tisztségek munkaidő és 
tiszteletdíjak mértékének „csökkentéséről” szól. Akkor jeleztem már a 
képviselő uraknak, hogy jogilag gondjaim vannak ezzel az előterjesztéssel. 
Az alpolgármestereknek nem tiszteletdíja, hanem illetménye van. Először 
társadalmi megbízatás volt utána főállású alpolgármester akkor nem 
lehetett átminősíteni innen, oda. Egyszer lemondott, majd újra 
megválasztották. Külön felhívta a közigazgatási hivatal a figyelmet, hogy 
ezt az eljárást körültekintően kell eljárni. Ugyan úgy az alpolgármesteri 
státusz 8 órából 4 órába történő ellátása az egy kétoldalú jogviszony. Arra 
való hivatkozással, hogy kevés pénzünk van, így nem lehet csökkenteni. 
Lehet közös megegyezéssel, lehet, hogy lemond valaki.  
Nincs megnevezve, hogy melyik státuszról van szó, nincs megjelölve, hogy 
mikortól szeretnék a változást. Több olyan kérdés merült fel, amiből nem 
tudtuk kezelni ezt a módosítványt. Nem tudtunk hozzá pénzügyi adatokat 
tenni. A költségtérítés a jogszabály szerint illetményhez igazodik. A 
képviselő-testületnek van jogköre, hogy -tól-ig meghatározza ezeket a 
dolgozat. Illetménycsökkentés pl. csak úgy lehetséges, ha valaki fegyelmi 
eljárásban részesül.  
 
dr. Hantos István képviselő: Igen, beszéltünk jegyző asszonnyal, de 
időhiány miatt nem volt időnk, hogy ezt pontosan megfogalmazzuk. 
Örültem volna, hogy a március 2-i levelemet e-mailben megkapom, akkor 
pontosabban tudtam volna erre válaszolni.  
Az előterjesztés mögött az van, hogy szerettük volna, ha visszaáll a 2010 
évi őszi állapot. Indokolatlannak láttuk azt, hogy két főállású 
alpolgármestert alkalmazzon a hivatal. A közeljövőben jelentős feladat 
köröket vonnak el az önkormányzatoktól, hatásköröket vonnak el, még 
kevesebb hivatali tevékenység lesz, ami indokolná, hogy két 
alpolgármester dolgozzon. 
Lényeg az, hogy ahogy spórolunk mindenhol, intézményeken, intézményi 
dolgozókon, sportegyesületeken, a testület döntött, hogy saját magán is. 
Megint van egy másik olyan tabu terület, ilyen a médiumok és az 
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alpolgármesteri teljes juttatási rendszer. Mindenkin lehet, de ezen a kettőn 
nem. Miért nem? Ezek a kiadások nem kellően indokoltak. 
 
Rogán László polgármester: Pártai Lucia elmondta, hogy valószínű, hogy 
ebben a szakmában a leghozzáértőbb a média tekintetében, hogy mi az az 
összeg, ami kulturált módon és hatékonyan szolgálja Budakalász javát. 
Nem szeretnék visszamutogatni, akkor külön ügyvéddel látta el a 
feladatokat. Naponta olyan jogi tanácsokat, véleményeket kell dr. Krepárt 
Tamással megbeszélnünk, ami nélkülözhetetlen. Jelenleg sokkal több olyan 
jogi helyzet van, régebben volt. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy ennek tükrében gondolja át, amit 
elmondtam. 
 
Van még valakinek hozzászólása? (Nincs hozzászólás.) 
Szavazni fogunk a 13a sorszámtól a 13.d-ig tartó javaslatokról. 
 

dr. Hantos István 
1. melléklet 1 sor 

Önkormányzat személyi juttatásai – egy fő és egy félállású 
alpolgármester tiszteletdíja 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 7 nem 
szavazattal az alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a . 
 

57/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszatér a 

2010. őszi önkormányzati választások után kialakult 

alpolgármesteri felálláshoz, és úgy határoz, hogy a két főállású 

alpolgármesteri státusz helyett egy főállású és egy félállású 

alpolgármesteri státuszt állítja vissza.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Rogán László polgármester: Az alpolgármesteri tiszteletdíj és 
költségtérítés mértékének 15 %-kal történő csökkentéséről szóló 
indítványról szavazunk. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 4 nem, 1 
tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 
 
Major Ede képviselő: Új szavazást kér. 
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Rogán László polgármester: Mivel rossz gombot nyomott meg a 
képviselő úr, kérem, szavazzunk újra.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem, 1 
tartozódás, 1 nem szavazott az alábbi határozatot e l u t a s í t o t t a . 
 

58/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés mértékét- tekintettel 

az általános költségcsökkentésekre – a 2012. január 1-jén 

érvényben lévő összeghez képest 15 %-kal alacsonyabb szinten 

állapítja meg.  

Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

Rogán László polgármester: Most az előterjesztésben szereplő 

határozatról fogunk szavazni. (Szavazás.) 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

59/2012.(III.05.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 

szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) 

bekezdése szerinti saját bevételét a 2013. évben 513.030 eFt-ban, 

a 2014. évben 513.030 eFt-ban, a 2015. évben 513.030 eFt-ban 

határozza meg. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegét a 2013. évben 67.705 eFt-

ban, a 2014. évben 67.155 eFt-ban, a 2015. évben 65.253 eFt-ban 

határozza meg azzal, hogy a tervezett fizetési kötelezettségek 

tartalmazzák a 2012. évben tervezett hitelfelvétel kiadásait is. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatos 
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Rogán László polgármester: A módosító indítványok mellett született egy 

kiegészítés is, melyet írásban szintén kiküldtünk pénteken, ez a 

könyvvizsgáló úr javaslatának a hatását mutatja be, a rendeletről ezzel 

együtt fogunk szavazni. 

A februári képviselő-testületi ülésen született két határozat, melyek a 

kiküldött költségvetési javaslatban nem szerepel. 

A sportcsarnok március havi bevételeinek és kiadásainak meghatározásáról 

szóló 34/2012 határozat forrást is jelölt meg a többletkiadás fedezetésre, 

ezért azt változtatás nélkül beépítjük a rendeletbe. 

A folyamatban lévő peres ügy fedezetére 3 mFt többlet forrás biztosítása 

szükséges a 36/2012. határozat alapján, ennek fedezetét én az egyéb 

pályázati önrészek terhére javaslom meghatározni, s ezekkel együtt teszem 

fel a rendeletet szavazásra. 

 

Kérem, ha van észrevétel, most tegyétek meg. Ezek után arról kell 

szavaznunk, hogy név szerint szavazzunk a költségvetés elfogadására. 

(Szavazás.) 

 

Rogán László polgármester: Megállapítom, hogy Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 tartózkodás mellett név 

szerint fog szavazni a költségvetésről. 

Szavazás a költségvetési rendelettervezetről a befogadott módosításokkal, 

kiegészítésekkel együtt: 

Felkérem Jegyző Asszonyt a név szerinti szavazás SZMSZ szerinti 

lebonyolítására. 

 

Balogh Csaba tartózkodom 
Ercsényi Tiborné igen 
dr. Hantos István nem 
Kaltner Károly igen 
Krunity Péter tartózkodom 
Major Ede igen 
Mányai Zoltán igen 
Németh Antal tartózkodom 
Nógrádi Zoltán igen 
Rogán László igen 
Tolonics István igen 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem, 3 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 

10/2012.(III.07.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. 

(III.07.) önkormányzati rendeletét. 

 
 
Mányai Zoltán képviselő: szeretném megköszönni az önkormányzat 
munkáját. 
 
Rogán László polgármester: Én is köszönöm mindenkinek a munkáját. 
Úgy gondolom, hogy az idei év az utolsó esztendő, amikor a törvényi 
szabályozást látjuk, de még a végrehajtást nem. Jövőre sokkal tisztábban 
fogunk látni, kérek mindenkit segítsen betartani ezt a költségvetést, magam 
is azon leszek, hogy minél jobban be tudjuk tartani. A képviselő-testületi 
ülést ezennel bezárom. 
 

(A képviselő-testületi ülés befejezése: 17 óra 05 perc) 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  
Szendi Erika 


