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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
1. Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a választás 

eredményéről 
Előterjesztő: dr. Hajnal Zoltán, a Választási Bizottság elnöke 

2. A képviselők eskütétele 
3. A polgármester eskütétele 
4. A polgármester ünnepi beszéde 
5. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
2/2011.(I.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

6. Javaslat Rogán László polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására  

7. Előterjesztő: dr. Molnár Éva jegyző 
8. Javaslat alpolgármesterek megválasztására 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 
9. Alpolgármesterek eskütétele 
10. Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
11. Előterjesztő: Rogán László polgármester 
12. Javaslat bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztására 
13. Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az 
alakuló ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket és 
valamennyi érdeklődő állampolgárt és ezzel ünnepi ülésünket megnyitom. 
 
Tisztelt Képviselő-testület, az alakuló ülést, mint polgármester levezetem, 
mivel a korelnöki rendszer már megszűnt. 
 
Az alakuló ülés egy ünnepélyes, méltóságteljes képviselő-testületi ülés, 
amely azonban kötött, meghatározott napirendjei vannak. 
Igyekeztünk a jogszabályi lehetőségekkel élve valamennyi olyan kérdésben 
dönteni, amely azonnal hatékonnyá és működőképessé teszi a képviselő 
testületet és a képviselői munkát. 
 
Javaslom, hogy alakuló ülésünket a Himnusz meghallgatásával kezdjük. 
Kérem, álljanak fel! 
 
Himnusz 
 
Kérem, foglaljanak helyet! 
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Rogán László: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy valamennyi 
képviselő megjelent, az ülés 11 fővel határozatképes. Kérem, hogy a 
meghívóban szereplő napirendet – amennyiben nincs észrevétel – fogadja 
el a Képviselőtestület.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal a javasolt napirendet elfogadta.  
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1.) Ünnepélyes megnyitó, a Választási Bizottság tájékoztatója a 

választás eredményéről 
Előterjesztő: dr. Hajnal Zoltán, a Választási Bizottság elnöke 

 
Rogán László: Felkérem dr. Hajnal Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy tartsa meg a Választási Bizottság tájékoztatóját a választás 
eredményéről. 
 
Dr. Hajnal Zoltán: Tisztelt Képviselő- Testület, tisztelt Polgármester Úr, 
tisztelt Meghívottak! 
 
Magyarország Köztársasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választását 2014. október 12-e 
napjára. A nemzeti választási bizottság ugyan erre a napra tűzte ki a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.  Így a két 
választás egy napon zajlott le.  
 
A Helyi választási bizottság megválasztásra 2014. július 29-e napján került 
sor, a Képviselő-testület döntése alapján. A képviselő testület 
megválasztotta dr. Hajnal Zoltán, Garami Lászlónét, és Kollár Ernőt, 
valamint két póttagot. A Választási Bizottság az eskütételt követően még a 
megválasztása napján megtartotta alakuló ülését, melyen megválasztották 
személyemben a Bizottság Elnökét, helyettesemnek Garami Lászlónét, 
Kollár Ernő, mint tag vett részt a munkában.  
Természetesen a jelölő szervezetek most is delegálhattak a Helyi Választási 
Bizottságba és a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet delegáltját a Helyi 
Választási Bizottság 2014. szeptember 23-án elfogadta. E naptól kezdve 4 
fővel működött tovább a Bizottság. Több jelölő szervezet, illetve jelölt nem 
delegált a Helyi Választási Bizottságba.  
 
A Helyi Választási bizottság két polgármester jelöltet, 37 képviselő jelöltet 
vett nyilvántartásba. Jelölő szervezetként a FIDESZ-KDNP, a Jobbik, a 
Budakalászért Védegylet, valamint az MSZP-DK-Együtt-PM, továbbá a 
Munkás Párt állított jelöltet. 8 független jelölt indult a választáson.  
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Összehasonlítva a 4 évvel ezelőtti adatokkal, akkor is 37 képviselő jelölt 
került nyilvántartásba.  
A FIDESZ-KDNP, az MSZP-DK-Együtt-PM, a Jobbik, valamint a 
Budakalászért Védegylet tudott kompenzációs listát állítani.  
8 egyéni választókerület került kialakításra és a hatályos jogszabályok 
értelmében a jelöltek, jelölő bizottságok minden szavazókörzetbe 2-2 
delegáltat állíthattak. így a szavazatszámláló bizottság létszáma jelentősen 
megnőtt a 2010-es választásokhoz képest.  
Részletesebben: 
• -A FIDESZ-KDNP 1 polgármester és 8 egyéni képviselő jelöltet 

indított, 
• -A Jobbik 1 polgármester és 6 egyéni képviselő jelöltet indított, 
• -A Budakalászért Védegylet 8 egyéni képviselő jelöltet indított, 
• -Az MSZP-DK-Együtt-PM 6 egyéni képviselő jelöltet indított, 
• -A Munkás Párt 1 egyéni képviselő jelöltjét vették nyilvántartásba.  
 
Budakalász Városban 2014. október 12-én a választásra jogosult választó 
polgárok száma 8616 fő volt, ebből 3934 fő élt választó jogával, ez a 
választó polgárok 45,65 %-a. (Összehasonlítva a 4 évvel ezelőtti adatokkal, 
akkor 50,67 % volt a szavazóként megjelentek száma, de a választó 
polgárok száma is nőtt 223 fővel.) 
A választási eredmény mind a polgármester, mind az egyéni képviselők, 
mind a kompenzációs lista tekintetében jogerőre emelkedett, fellebbezést 
nem nyújtottak be.  
 
A választási eredmény az alábbiak szerint alakult: 
Polgármester Rogán László (FIDESZ-KDNP) 
1.sz. egyéni választókerület képviselője Máté István (FIDESZ-KDNP) 
2.sz. egyéni választókerület képviselője Tolonics István (FIDESZ-KDNP) 
3.sz. egyéni választókerület képviselője Kaltner Károly (FIDESZ-KDNP)  
4.sz. egyéni választókerület képviselője dr.Krepárt Tamás (FIDESZ-KDNP) 
5.sz. egyéni választókerület képviselője Major Ede (FIDESZ-KDNP) 
6.sz. egyéni választókerület képviselője Rogán László (FIDESZ-KDNP) 
7.sz. egyéni választókerület képviselője Ercsényi Tiborné (FIDESZ-KDNP) 
8.sz. egyéni választókerület képviselője Balog Csaba (Független) 
 
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett: 
1. Dr. Hantos István (Budakalászért Védegylet) 
2. Pál Béla (Jobbik) 
3. Márton András (MSZP-DK-Együtt-PM) 
 
Településünkön szerb és német nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választására is sor került és mindkét nemzetiség esetében megalakult az 
önkormányzat 3-3 fővel a jogszabályoknak megfelelően. Mindkét 
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nemzetiség vonatkozásában már átadásra kerültek a mandátumok és az 
alakuló ülések is lezajlottak.  
Így valamennyi képviselői hely betöltésre került.  
2014. október 12-ei választás alapvetően új jogszabályok alapján zajlott le, 
hiszen megszűnt a kopogtató cédulák rendszere, helyette ajánló ívek voltak, 
a képviselők és a polgármester 5 évre kaptak mandátumot, illetve a 
részletszabályok a lebonyolításnál is új volt.  
 
A Helyi Választási Bizottság működése zavartalan volt, egy kifogás 
elbírálására került sor, a választás zavartalan lebonyolításáért köszönetet 
mondok a választási munkában részt vevő valamennyi szavazatszámláló 
bizottsági tagnak, a választási bizottság tagjainak, valamint a választási 
iroda vezetőjének és tagjainak.  
A megválasztott polgármester és önkormányzati képviselők eredményes 
munkájához erőt és egészséget kívánok. 
 
1. A képviselők eskütétele 
 
Dr. Hajnal Zoltán, a HVB elnöke: Felkérem a Képviselőket az eskü 
létételére. 
 
„Én ………………..(név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő 
feladataimat Budakalász fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
  (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen.” 
 
2. A polgármester eskütétele 
 
Dr. Hajnal Zoltán, a HVB elnöke: Felkérem Rogán László polgármester 
urat az eskü letételére. 
 
„Én Rogán László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Budakalász fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
  (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen.” 
 
Dr. Hajnal Zoltán, a HVB elnöke az eskütétel után gratulál a 
polgármesternek. 
 



6 / 18 
 

3. A polgármester ünnepi beszéde 
 

Rogán László polgármester: Mindenek előtt szeretném megköszönni a 
rám adott szavazatokat, mely alapján 82 %-os lett a megválasztásom. 
Természetesen a teljes település polgármestere lettem, és ennek 
megfelelően igyekszem feladatomat ellátni. Ugyan ez vonatkozik a 
megválasztott képviselőkre is.  
A környező településekhez képes nyugalomban teltek a választások.  
Együtt kell dolgoznunk – pártállástól függetlenül – bennünket kötelez a 
választók akarata. A Képviselőtestület 66 %-os Fidesz-KDNP által 
támogatott képviselőkből áll, ettől függetlenül az összes képviselőnek 
együtt kell működnie.  
Minden képviselőtársamnak kívánok jó és eredményes munkát.  
 
4. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 2/2011. (I.27.) sz. önkormányzati 
rendeletének módosítására (írásban kiküldött anyag) 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester: Javaslatot teszek a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítására.  
 
Ezen előterjesztés az alábbi módosításokat tartalmazza: 
Az alakuló üléssel kapcsolatban a kézbesítési határidőt csökkenti, valamint 
lehetőséget biztosít arra a jogalkotásról szóló törvény felhatalmazásával 
élve, hogy még a mai nap megválasszuk bizottságainkat. Az előterjesztés 
részletesen tartalmazza az aktuális módosításokat, az anyagot 
tanulmányozásra már megküldtük képviselő társaimnak. Jelzem, hogy egy 
elírás szerepel az anyagban a költségcsökkenés az általam javasolt 
bizottsági struktúrával 56.570,-Ft.  
Hantos képviselőtársunk módosító indítványt nyújtott be, melyet minden 
képviselőnek megküldött.  
 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Dr. Hantos István: A jelenlegi struktúrát részben megőrizve, 4 módosító 
indítványt tettem. Az első az alpolgármesterek számára vonatkozik.  
Véleményem szerint nem indokolt a két főállású alpolgármester 
alkalmazása. Az előző ciklus egy főállású és egy mellékállású 
alpolgármesterrel indult. Később történt a második státusz kibővítése. 
Hasonló méretű települések jellemzően egy főállású alpolgármesterrel 
működnek. 
Polgármester úr elmondása szerint a két alpolgármester munkamegosztása 
teljesen lefedi az önkormányzat működési funkcióit.  
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Ha a testület elfogadja ezt a javaslatomat, akkor dr. Krepárt Tamás 
képviselő urat javasolnám, hiszen jogi végzettsége lehetővé tenné, hogy az 
önkormányzatnak ne kelljen külön ügyvédet foglalkoztatni, elláthatná az 
önkormányzat jogi képviseletét a peres ügyekben. Ha ez nem 
megvalósítható, akkor viszont a jogász alkalmazása nem teszi szükségessé 
a jogi irányultságú főállású alpolgármesteri státuszt.  
 
A harmadik javaslatom a bizottságokra vonatkozik. Volt egy giga- 
bizottságunk, melyet látom, hogy ketté bontottak, és van egy népjóléti és 
egy oktatási bizottságunk. E szerint négy bizottságunk lenne. Mivel az 
oktatást elvitték a városból, ezért javaslom a népjóléti és oktatási bizottság 
összevonását.  
 
Negyedik módosító javaslatom, hogy a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottságban az elnöki tisztséget a polgármester a kisebbségi oldalnak 
ajánlja fel.  
 
Rogán László: Csökkentettük a bizottságok létszámát. Eddig egy 11-fős és 
két 7-fős bizottság volt. Most a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
7 fős lenne, a másik három pedig 5-5 fős.  
Kapacitáltuk képviselőtársainkat, hogy vállaljanak munkát a Pénzügyi 
bizottságban, de sajnos nem vállalták. 
A Népjóléti bizottság munkájával kapcsolatban terveink vannak. Több, 
mint 30 mFt a kintlévőség, ebben szeretnénk változást, és ebben nagyobb 
szerepe lesz ennek a bizottságnak.  
Én kérem a Képviselőtestületet, hogy a beterjesztett SZMSZ-t fogadja el.  
 
Tolonics István: Mindenképpen a négy bizottság megalakítását fogom 
támogatni. Az alpolgármesterek tekintetében úgy gondolom, hogy az 
elmúlt négy évben történt fellendülés nagymértékben köszönhető, hogy két 
alpolgármesterrel működünk.  
 
Rogán László: Amennyiben nincs több észrevétel, Hantos képviselőtársam 
módosító indítványait bocsátom szavazásra.  
Aki egyetért Hantos képviselő úr 1. sz. módosító indítványával – mely 
szerint egy főállású alpolgármester legyen – kérem, szavazzon. dr. Krepárt 
Tamás nem vesz részt a szavazásban. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 6 nem, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta 
 

195/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot  e l v e t e t t e : 
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Budakalász Város Önkormányzata egy főállású 
alpolgármesteri státusszal működik. A polgármester dönt, 
hogy két félállású, vagy egy főállású alpolgármesterrel kíván 
dolgozni. 

 
Rogán László: Aki egyetért dr. Hantos István 2. sz. javaslatával, kérem, 
szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 8 nem, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta 
 

196/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot  e l v e t e t t e : 
Amennyiben az előterjesztés szerint két főállású 
alpolgármester lesz, akkor dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
úr kapja a jogi ügyek intézését és csak alkalmi megbízással 
alkalmazzon az önkormányzat más jogászt.  

 
Rogán László: Aki elfogadja dr. Hantos István 3. sz. módosító indítványát, 
kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 8 nem, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta 

 
197/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
határozati javaslatot  e l v e t e t t e : 
A budakalászi Képviselőtestület három bizottsága: 
a) Településfejlesztési és Környezetvédelmi (7 fő) 
b) Pénzügyi, Vagyongazdálkodási és Ellenőrzési (7 fő) 
c) Népjóléti, Egészségügyi, Nevelési,Kulturális és Sport (5 fő) 

 
Rogán László: Aki a beterjesztett rendelet-módosítási javaslatot elfogadja, 
kérem, szavazzon.  
 
Budakalász város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

16/2014.(X.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja a 16/2014.(X.27) önkormányzati rendeletét a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  2/2011.(I.27.) Önkormányzati rendelet módosítására.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy 2015. január 15-ig felülvizsgáljuk 
az SZMSZ-ünket, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) Önkormányzati rendeletét 
2015. január 31-ig felülvizsgálja. 

 
5. Javaslat Rogán László polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítására  
 Előterjesztő: dr. Molnár Éva jegyző 
 
Dr. Molnár Éva: Az a követendő jogi álláspont, hogy a Képviselő-testület 
– egyszerű szótöbbséggel – határozatban állapítja meg az illetmény 
összegét, hiszen az illetmény megállapítása is munkáltatói jogkör és a 
munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.  
 
A jelenleg hatályos jogszabály (Mötv. 71.§. (4) bekezdés d) pont) konkrét 
összegben állapítja meg a polgármester illetményét lakosság szám 
függvényében. Budakalász tekintetében ez 523.500,-Ft-ot jelent. 
 
A képviselő testületnek megszűnt a mérlegelési lehetősége, az illetmény fix 
összegű. A Mötv. 71.§. (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester 
havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult, mely összeg havonta 78.525,- forint. 
Tehát a Képviselő-testület határozata deklaratív aktus, mert a törvény 
kötelezően állapítja meg az illetmény összegét, ettől eltérni nem lehet.  
 
Rogán László: Amennyiben nincs észrevétel, szavazásra bocsátom a 
határozati javaslatot. Természetesen a saját illetményemről nem szavazok.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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199/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Rogán László polgármester megbízatását 
főállásban látja el, foglalkoztatási jogviszony keretében, így 
illetményét bruttó 523.500.-Ft összegben állapítja meg és 
költségtérítését, illetményének 15%-ában határozza meg, 
78.525.-Ft., azaz hetvennyolcezer-ötszázhuszonöt forint 
összegben. 
A költségtérítés igazolását a képviselő- testület Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási Bizottságának elnöke végzi.  
 
Határidő: 2014. október 12. 
Felelős: jegyző 

 
6. Javaslat alpolgármesterek megválasztására 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 
 
Rogán László: Tisztelt Képviselő-testület! 4 éve működünk két 
alpolgármester társammal, dr. Krepárt Tamással és Ercsényi Tibornéval. 
Mindketten sok feladatot levettek a vállamról, és derekasan ki vették a 
részüket a munkában.  
Az 5 éves ciklust is úgy képzelem el, hogy két régi és bevált 
munkatársammal szeretném folytatni a munkát.  
Ercsényi Tiborné és Dr. Krepárt Tamás hozzájárult a nyílt üléshez.  
 
Javaslatot teszek tehát dr. Krepárt Tamás és Ercsényi Tiborné 
alpolgármesterként történő megválasztására. Mivel a jogszabály titkos 
szavazást ír elő, így javaslom ad hoc bizottság létrehozását a szavazás 
lebonyolítására.  
 
Javaslom, hogy a 3 fős ad hoc bizottság tagja legyen Balogh Csaba, Pál 
Béla, elnöke pedig dr. Hantos István. 
 
Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, hogy erről szavazzunk. Az 
érintettek bejelentik, hogy nem vesznek részt a szavazásban 
 
Budakalász város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

200/2014.(X.27.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az alpolgármesterek titkos szavazással történő 
megválasztásának lebonyolítására 3 tagú ad hoc bizottságot 
hoz létre, melynek  
tagjai:  Balogh Csaba képviselő 
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Pál Béla képviselő. 
elnöke:  dr. Hantos István képviselő.  
 
Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: jegyző 

 
Rogán László polgármester: 10 perc szünetet rendelek el a titkos 
szavazás lebonyolítására.  
 

S Z Ü N E T 
 
Rogán László: Felkérem az ad hoc bizottság elnökét, hogy ismertesse 
javaslatát a Képviselő-testülettel.  
 
Dr. Hantos István: dr. Krepárt Tamás 9 igen és 2 nem szavazatot kapott. 
Ercsényi Tiborné 9 igen és 1 nem szavazatot kapott, 1 szavazat érvénytelen 
volt.  
 
Rogán László polgármester: a titkos szavazás eredményének ismeretében 
szövegszerűen fogalmazom meg a határozati javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74.§. (1) 
bekezdése alapján Ercsényi Tibornét alpolgármesterré 
választja 2014. október 27-e napjával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 74.§. (1) 
bekezdése alapján dr. Krepárt Tamást alpolgármesterré 
választja 2014. október 27-e napjával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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7. Alpolgármesterek eskütétele 
 
Rogán László polgármester: Gratulálok megválasztásukhoz és kérem, 
hogy valamennyien álljunk fel eskütételre. 
Most az alpolgármesterek eskütétele következik. 
 
„Én ………………..(név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Budakalász fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen.” 
 
8. Javaslat alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László: Az alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről a 
Képviselő-testület jogosult dönteni.  
A 10.001-30.000 fő lakosságszámú település esetében az illetmény összege 
366.500,-Ft-tól 471.200,-Ft-ig terjedhet.  
A költségtérítés összege az illetmény összeg 15%-a. 
 
Javaslom mindkét alpolgármester esetében az illetmény bruttó 410.000,- 
Ft-ban történő megállapítását és az illetmény 15%-ának megfelelő 
költségtérítés meghatározását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 4 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
megbízatását főállásban látja el, foglalkoztatási jogviszony 
keretében, így illetményét a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 80.§. (1) bekezdése alapján 
bruttó 410.000,-Ft összegben állapítja meg.  
Költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 80.§. (3) bekezdése alapján illetményének 15%-
ában állapítja meg, 61.500.-Ft, azaz hatvanegyezer-ötszáz 
forint összegben, melynek igazolását a polgármester végzi.  
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A Képviselő-testület az illetmény fedezetét a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: jegyző 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester felolvassa a 
határozati javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy Ercsényi Tiborné alpolgármester megbízatását 
főállásban látja el, foglalkoztatási jogviszony keretében, így 
illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 80.§. (1) bekezdése alapján bruttó 410.000,-Ft 
összegben állapítja meg.  
Költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 80.§. (3) bekezdése alapján illetményének 15%-
ában állapítja meg, 61.500.-Ft, azaz hatvanegyezer-ötszáz 
forint összegben, melynek igazolását a polgármester végzi. 
A Képviselő-testület az illetmény fedezetét a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
  
Határidő: 2014. október 27.  
Felelős: jegyző 

 
9. Javaslat bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Rogán László: Az előkészítő munkák során kértem képviselőtársaimat, 
hogy beszéljük meg, hogy ki melyik bizottságban szeretne dolgozni. 
Előzetes egyeztetés alapján a négy bizottság képviselő tagjaira teszünk 
most javaslatot. A soron következő rendes testületi ülésen már tudunk 
dönteni a bizottságok külsős tagjairól. 
 
A Népjóléti Bizottság elnökének Tolonics Istvánt, tagjainak Balogh Csabát 
és Máté Istvánt javaslom. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Népjóléti Bizottság elnöke Tolonics István 
legyen, kérem, szavazzon. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Népjóléti Bizottság elnökének Tolonics István képviselőt 
választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Balogh Csaba a Népjóléti 
Bizottság tagja legyen, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

206/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Népjóléti Bizottság tagjának Balogh Csaba képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Máté István a Népjóléti Bizottság 
tagja legyen, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
207/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Népjóléti Bizottság tagjának Máté István képviselőt választja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének Major 
Edét, tagjainak Balogh Csabát és Márton Andrást javaslom.  
 
Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki Egyetért azzal, hogy 
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke Major Ede legyen, kérem, 
szavazzon.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Major Ede 
képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Balogh Csaba az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

209/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának Balogh Csaba 
képviselőt választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Márton András az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
210/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának Márton 
András képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Rogán László: A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elnökének 
Máté Istvánt, tagjainak Kaltner Károlyt és Major Edét javaslom.  
Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
elnöke Máté István legyen, kérem, szavazzon.  
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
211/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elnökének Máté 
István képviselőt választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Kaltner Károly a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási bizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
212/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság tagjának Kaltner 
Károly képviselőt választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Major Ede a Pénzügyi és 
Vagyonhasznosítási bizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
213/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság tagjának Major Ede 
képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Rogán László: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökének Kaltner Károlyt, tagjainak Hantos Istvánt, Pál Bélát és Máté 
Istvánt javaslom. Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki 
egyetért azzal, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke Kaltner Károly legyen, kérem, szavazzon. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
214/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének 
Kaltner Károly képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Hantos István a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja legyen, kérem, 
szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
215/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának 
dr. Hantos István képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Pál Béla a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
216/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának 
Pál Béla képviselőt választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Rogán László: Aki egyetért azzal, hogy Máté István a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja legyen, kérem, szavazzon.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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217/2014.(X.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjának 
Máté István képviselőt választja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Márton András: A bizottsági tagok kiválasztásával és elnök 
kiválasztásával kapcsolatban egy kritikát hadd fogalmazzak meg. 
A Bizottságok elnöki pozicióiban 100 %-ban Fidesz-KDNP-s képviselők 
vannak. Reményemet fejezem ki, hogy a számszerűség és szakszerűség 
legalább a külső tagok megválasztásában érvényesülni fog.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. 
 

 
K.M.F. 

 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


