
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

(Egységes szerkezetben a 25/2015. (XI.27.), a 4/2016 (II.9.)és a 21/2019.(X.23.) számú 

önkormányzati rendelettel) 
 

 

Budakalász Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 33.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 
 

Az önkormányzat elnevezése, székhelye 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Budakalász Város Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat). Székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

 

(2) Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos elnevezése: Budakalász Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete. (továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

(3) A Képviselő-testület hivatalának hivatalos elnevezése: Budakalászi Polgármesteri Hivatal. 

Székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.budakalasz.hu 

 

(5) Az önkormányzat jelképeit és azok használatát külön rendelet szabályozza. 

 

(6) A Képviselő-testület tagjai a polgármester és a települési képviselők. A Képviselő- testület 

tagjainak száma: 12 fő. 1 

A Képviselő-testület tagjainak felsorolását a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

 

(7) A Város közigazgatási területe 1510 hektár, az Önkormányzat működési területe Budakalász 

Város közigazgatási területe. 

 

(8)  Az önkormányzat területének leírását és térképét az 1. melléklet tartalmazza.  

 

Az önkormányzat feladat - és hatáskörei 

 

2. § 

 

 
1 Módosította Budakalász Város Képviselő-testületének 21/2019 (X.23.) rendelete. Hatályos: 2019. 10.23-án 15:30-tól. 
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(1) A Képviselő-testület polgármesterre, jegyzőre ruházott hatásköreit a 2. melléklet 

tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület bizottságokra ruházott hatásköreit a 3. melléklet tartalmazza. 

 

Át nem ruházható hatáskör 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházató át: 

 

(1) A Képviselő-testület által alapított gazdasági társaságok vonatkozásában a társaság 

átalakításának, egyesülésének és szétválásának elhatározása, a mérleg megállapítása és a 

nyereség felosztása, az ügyvezető megválasztása, visszahívása, a társasági szerződés 

módosítása, a társaság megszüntetése. 

 

(2) A Képviselő-testület munkatervének elfogadása. 

 

II. Fejezet 

A Képviselő-testület működése 
 

A Képviselő-testület ülései 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. A Képviselő-testület ülésének 

időpontjáról, helyéről és a javasolt napirendi pontokról - a rendes ülést megelőzően 3 

nappal, a rendkívüli ülés esetén az ülést megelőzően - a nyilvánosságot a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és elektronikus formában Budakalász Város 

honlapján kell értesíteni. A meghívót meg kell küldeni a helyi médiának. 

 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja üléseit. Az ülés más 

helyszínen is megtartható, ha valamennyi képviselő részvétele azon biztosítható. 

 

(3)  A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart. A meghívóban szereplő nyilvános ülésen 

tárgyalandó napirendi pontok anyagainak, az előterjesztéseknek a www.budakalasz.hu 

honlapon a meghívó és az anyag kiküldését követő napon elérhetőnek kell lenniük.  

 

Alakuló ülés 

 

5. § 

 

(1) A meghívót az ülést megelőzően 1 nappal kell kézbesíteni. 

 

(2) Az alakuló ülés napirendi pontjai a következők:  

a./ a Himnusz elhangzása után a Választási Bizottság elnökének beszámolója a választás 

eredményéről, 

b./ a képviselők eskütétele 

c./ a polgármester eskütétele 

d./ a polgármester ünnepi beszéde 

e./ a szervezeti és működési szabályzat aktualizálása 

f./ a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása 

http://www.budakalasz.hu/
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g./ alpolgármester(ek) választása - eskütétel 

h./ alpolgármester(ek) illetményének, (tiszteletdíjának) költségtérítésének megállapítása 

  i/ a bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztása, a bizottságok 

létszámainak megállapítása, amennyiben az alakuló ülésen nem igényel szervezeti 

és működési szabályzat módosítást. 

(3) Az alakuló ülés előterjesztéseinek rendje a szervezeti és működési szabályzat általános 

szabályaitól eltérően az alábbiak szerint alakul: 

a.) az előterjesztések közül írásban előzetesen meg kell küldeni a szervezeti és működési 

szabályzat aktualizálására vonatkozó előterjesztést,  

b.) a további napirendi pontok előterjesztése szóbeli formában is történhet. 

 

Rendes ülés 

 

6. § 

 

(1) A Képviselő-testület évenként megállapított munkaterv alapján ülésezik. Rendes ülést a 

képviselő- testület július 1.-től augusztus 31.-ig, és december 23.-tól december 31-ig nem 

tart.  

 

(2) A Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap utolsó csütörtöki napján tartja. A 

képviselő-testület évente legalább 10 ülést tart. December hónapban a rendes ülés időpontja 

a karácsonyt megelőző hét csütörtöki napja. 

  

(3) A Képviselő-testület rendes ülését megelőző 3 nappal történik a meghívó és az ülés 

előterjesztéseinek megküldése, a szervezeti és működési szabályzat 9.§ (1) bekezdésében 

meghatározott módon. 

 

Rendkívüli ülés 

 

7. § 

 

(1) A polgármester a rendkívüli ülést bármikor összehívhatja. 

 

(2) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. 

Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) előterjesztésé(ei)t, 

amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. 

 

(3) A polgármester az indítványozott rendkívüli ülés összehívásáról 2 naptári napon belül 

gondoskodik, az indítvány benyújtásától számított 10 napon belüli időpontra. 

 

(4) A meghívót és mellékleteit legalább az ülés kezdete előtt 1 naptári nappal ki kell 

kézbesíteni. A rendkívüli ülés időpontjáról és helyéről a képviselőket, külső bizottsági 

tagokat sms útján is értesíteni kell. 

 

(5) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, illetve 

amelyet, a meghívó tartalmaz. 

 

(6) Rendkívüli ülésen rendelettervezet csak akkor tárgyalható, ha az megfelel az e rendeletben 

előírt szabályoknak Rendkívüli ülésen tárgyalt előterjesztésekhez módosító indítványt 11.§ 

szerint lehet tenni. 

(7) Rendkívüli ülés kitűzhető a rendes ülés időpontjára is. Ez esetben a rendkívüli ülés 

előterjesztéseivel kezdődik az ülés. 
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A zárt ülésre vonatkozó szabályok 

 

8. § 

 

(1) A zárt ülésre ajánlott napirendi pontok előterjesztései titoktartási kötelezettség alá esnek. A 

titoktartási kötelezettség megszűnik, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a zárt ülésre 

ajánlott napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. A zárt ülésre ajánlott napirend 

nyilvános ülésen tárgyalásához a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

 

(2) Zárt ülés tartását indítványozhatják: 

a) a polgármester, az alpolgármester(ek), 

b) a jegyző, 

c) képviselő. 

 

Az ülés összehívása 

 

9. § 

 

(1) A képviselő- testületet a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívót e-

mailben, műszaki akadályoztatás esetén cd kell eljuttatni a képviselők részére, más 

meghívottak részére a megadott elektronikus címükre. Technikai akadály esetén papír 

formátumban kerülnek az anyagok megküldésre. 

 

(2) A képviselő- testület ülésének elnöke a polgármester, vagy az alpolgármesterek, együttes 

akadályoztatásuk esetén a legidősebb képviselő, a korelnök.  

 

(3) A polgármester és az alpolgármesterek együttes akadályoztatása esetén a képviselő-testületet 

a korelnök hívja össze.  

 

(4) A képviselő- testület ülésére meg kell hívni:  

a. a képviselő- testület tagjait 

b. a bizottságok tagjait  

c. a jegyzőt, aljegyzőt 

d. a helyi nemzetiségei önkormányzatok elnökeit 

e. a járási hivatal vezetőjét 

f. a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit 

g. a könyvvizsgálót, a főépítészt 

h. akinek meghívását a polgármester az egyes napirendek megtárgyalásához 

indokoltnak tartja 

i. indokolt esetben az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 

 

(5) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a)  az ülés minősítését (rendes ülés, rendkívüli ülés), 

b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját, 

c) a javasolt napirendi pontokat, 

d) a napirendek tárgyának és előadójának megjelölését, 

e) javasolt napirend nyilvánosságát, 

f) az ülést összehívó aláírását 

g) a napirendet tárgyaló bizottság(ok) nevét 
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(6) Az egyes napirendekhez meghívottak részére írásos előterjesztést csak azon napirendi 

ponthoz kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. 

 

(7) A Képviselő-testület zárt üléseire szóló írásos előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet 

megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek, továbbá az illetékes bizottságok külsős tagjai 

számára. 

 

Előterjesztések rendje 

 

10. § 

(1) Előterjesztésnek minősül: 

 

a.) rendeleti javaslat 

b.) határozati javaslat 

c.) beszámoló 

d.) tájékoztató 

 

(2) Előterjesztések csak írásban nyújthatók be. Az előterjesztéseket a polgármesterhez kell 

benyújtani. 

 

(3) Előterjesztést tehetnek: 

a) a polgármester, az alpolgármesterek, 

b) a képviselők, 

c) jegyző, aljegyző 

d) képviselő-testület bizottságai 

e) nemzetiségi önkormányzat(ok) a jogai gyakorlása körében, 

f) a könyvvizsgáló, 

g) az önkormányzat által alapított gazdasági társaság ügyvezetője,   , 

h) az intézményvezetők, 

i) mindazon személyek és szervek, akik, vagy amelyek részére a jogszabály jogot 

biztosít, 

 

(4) Az előterjesztések előkészítésére és tartalmára vonatkozó előírásokat külön jegyzői utasítás 

tartalmazza. 

 

(5) Az önálló képviselői indítványra is az előterjesztés általános szabályai vonatkoznak. 

 

(6) Az új képviselő-testület megválasztását követően az előterjesztéseket legfeljebb egy hónapig 

a képviselő-testület bizottsági javaslat nélkül is tárgyalhatja, és így hozhat döntést. 

 

Módosító indítványok 

 

11.§  

 

(1) Módosító indítvánnyal a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottságok, jegyző, 

aljegyző élhet.  

 

(2) Módosító indítványt a szavazás megkezdéséig lehet benyújtani a polgármesternél. 

(3) Az előterjesztő a módosító indítványok elfogadásáról, az előterjesztés vitája során, de 

legkésőbb a szavazás megkezdése előtt nyilatkozik. Az előterjesztő által befogadott 

módosító indítványról külön szavaztatni nem kell. Az előterjesztő által nem befogadott 



 6 

indítványok- módosító indítványként - kerülnek szavazásra, a befogadott indítványok pedig 

a végszavazásnál. 

 

(4) Több be nem fogadott módosító indítvány esetében mindig az utolsóként javasolt kerül 

először szavazásra. Nem minősül módosító indítványnak a számszaki, adminisztratív 

elírásból származó hiba javítására tett javaslat. 

 

(5) Rendkívüli képviselő-testületi ülés esetén az ülés napján tartott rendkívüli bizottsági 

ülés(ek)en is lehetőség van módosító indítvány benyújtására.  

 

(6) Az évi költségvetés tárgyalásánál, költségvetés-módosításnál, zárszámadás tárgyalása során 

a módosító indítványt írásban, a testületi ülést megelőző napon 10 óráig a polgármesternél 

lehet benyújtani, a költségvetési forrás megjelölésével. 

 

A napirend 

 

12. § 

 

(1) A rendes ülés napirendjére és azok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot. 

 

(2) Az előterjesztett javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül - egyszerű többséggel -határoz. 

 

(3) A Képviselő-testület a napirend megállapításakor dönthet arról is, hogy munkáját a zárt 

ülésen tárgyalandó napirendi pontokkal kezdi.  

(4) Az előterjesztések tárgyalásának sorrendje - kivéve az azonos, vagy hasonló tárgyú, 

egymással tartalmilag összefüggő előterjesztéseket, melyek egymást követően is 

tárgyalhatóak-: 

a) rendelet-tervezet, 

b) határozati javaslat, 

c) beszámoló 

d) tájékoztató 

 

(5) A képviselő- testületi ülésen a napirendi pontok sorrendje:  

a.) napirend elfogadása 

b.) a polgármester szóbeli beszámolója a két ülés között történt fontosabb 

intézkedésekről, döntésekről 

c.) előterjesztések 

d.) interpellációk 

e.) képviselői kérdések  

f.) bejelentések (szóbeli) 

g.) zárt ülés előterjesztései 

 

(6) Bejelentésre a tárgyalandó napirendek lezárása után kerül sor. Bejelentésre az ülés 

megnyitásáig lehet jelentkeznie a képviselőnek. A hozzászólás időtartama: maximum 2 perc. 

 

(7) A meghívottakra tekintettel a napirendek sorrendje felcserélhető. 
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Az ülés vezetőjének feladatai 

 

13. § 

 

(1) Az ülésvezető megnyitja a Képviselő-testület ülését. Megállapítja a jelenlévő képviselők 

számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelentőket. 

 

(2) Az ülés vezetője a napirendi pont tárgyalásakor: 

a) szót ad a napirendi pont előadójának,  

b) szót ad az előterjesztést megtárgyaló bizottság(ok) elnökének a bizottság döntésének 

ismertetésére, 

c) megnyitja a napirend vitáját, 

d) a bejelentkezés sorrendjében ad szót, 

e) lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs további hozzászóló, vagy ha a 

Képviselő-testület a vita lezárásáról döntött, 

f) ismét szót ad a napirendi pont előadójának, hogy válaszoljon a vitában felmerült 

kérdésekre, és az előzetesen beadott hozzászólásokra, továbbá nyilatkozik a beadott 

módosító indítványokról, 

g) a szavazást megelőzően ismerteti a végleges határozati javaslatot, 

h) elrendeli a szavazást, 

i) megállapítja a szavazás eredményét 

 j) kimondja a döntést. 

 

(3) Az ülés vezetője a napirendi pontok tárgyalása során bármikor szünetet rendelhet el az általa 

meghatározott időtartamra. 

 

(5) A napirendi pont vitája során a polgármester és bármely települési képviselő javaslatot tehet 

a vita lezárására. A vita lezárására vonatkozó javaslatról a képviselő- testület vita nélkül, 

soron kívül, egyszerű szótöbbséggel határoz: a vita lezárására vonatkozó javaslat elfogadása 

esetén a polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárja.  

 

(6) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról és a tanácskozás 

méltóságának megőrzéséről, és 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy megvonja a szót, 

b) szükség esetén figyelmezteti, és rendre utasíthatja a tanácskozás rendjét zavaró vagy 

megbontó képviselőt, a hallgatóság tagját, 

c) ismétlődő rendzavarás esetén - figyelmeztetés után - a terem elhagyására kötelezheti 

a hallgatósághoz tartozó rendbontót, 

d) amennyiben a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás 

folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja. 

(7)) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a képviselő személyes érintettségére 

vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, úgy a képviselőt a testületi ülésen 

figyelmeztetésben részesíti. 

 

Hozzászólás 

 

14. § 

 

(1)  A napirendi pontok vitájában az egyes képviselői hozzászólások időtartama legfeljebb 3 

perc, a vitában egy képviselő csak egyszer szólalhat fel, kizárólag a napirendi pont 

tárgyában. A képviselő második hozzászólása csak az elnök külön engedélyével történhet, 

maximum 1 percben. 
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(2) A napirendi pont vitája – amennyiben az előterjesztő szükségesnek tartja – az előterjesztés 

ismertetésével kezdődik. Ezután rövid, kizárólag a témára irányuló kérdéseket lehet feltenni, 

maximum 1 percben.  

 

(3) A költségvetés tárgyalásánál a képviselői hozzászólások időtartama 3 x 2 perc. 

 

(4) A vita lezárásakor a hozzászólásra már bejelentkezett képviselők hozzászólási jogukat nem 

veszítik el. 

 

(5) A jegyző a vitában soron kívül több alkalommal is felszólalhat.  

 

(6) Az ülés elnöke a Képviselő-testület egyszerű szavazattöbbségi döntése alapján szót ad az 

ülésen megjelent lakossági hozzászólni kívánó, ill. a tanácskozási joggal nem rendelkező 

személynek. A hozzászólás csak a tárgyalt napirendre vonatkozhat. A hozzászólás 

időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. 

 

(7) Kötelező szót adni kérésük esetén  

a) tanácskozási joggal bíró személyeknek,  

b) a jegyzőnek, és az általa felhatalmazott köztisztviselőnek. 

 

Ügyrendi felszólalás 

 

15. § 

 

(1) Az ülés folyamán bármelyik képviselő ügyrendi javaslatot terjeszthet elő legfeljebb 1 

percben. Ügyrendi javaslat felett a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül, egyszerű 

többséggel dönt. 

 

(2) Ügyrendi javaslat: A képviselő testület ülésének vezetésére, rendjével összefüggő a tárgyalt 

napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő, eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, 

így:  

- a napirend nyilvánossága, 

- a napirendek tárgyalásának sorrendje, 

- az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása, szünet elrendelése, 

- a meghívottak köre, 

- a vita lezárása,  

- a Szervezeti - és Működési Szabályzat, vagy más jogszabály előírásainak megsértése,  

- az előterjesztés teljes vagy részleges visszavonása, 

- hozzászólási jog megadása  

- a szavazás rendje; 

- a szavazás módjára vonatkozó javaslat. 

 

(3) Az ügyrendi felszólalást a javaslat előterjesztésével kell kezdeni, ezt követően lehet 

indokolni. 

 

(4) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a felszólalás a fentieknek nem felel meg, 

szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt, illetve a képviselőtől megvonja a szót. Ez 

esetben vitának helye nincs. 

(5) A határozathozatal után a lezárt napirendhez ügyrendi javaslat nem tehető.  
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Interpelláció 

 

16.§ 

 

(1) Az interpellációt - az ülést megelőzően legalább 7 nappal - a polgármesternél kell írásban 

benyújtani, melynek tartalmaznia kell: 

a) az képviselő nevét, 

b) az interpelláció címzettjét (polgármester, alpolgármester(ek), bizottság(ok) elnöke(i), 

c) az interpelláció tárgyát. 

 

(2) A képviselő interpellációja tartalmát a Képviselő-testület ülésén legfeljebb 2 percben, 

szóban ismertetheti és kiegészítheti. 

 

(3) Az interpelláció címzettje az ülésen szóban, 3 percben, vagy az ülést követő 15 napon belül 

írásban köteles érdemi választ adni. 

 

(4) A válaszadást követően a képviselő nyilatkozik arról, hogy a kapott választ elfogadja-e. 

 

(5) Ha az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadja el, a Képviselő-testület dönt 

annak elfogadásáról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel. Ha a választ a Képviselő-testület 

sem fogadja el, az ügy további vizsgálat és javaslattétel céljára a Képviselő-testület által 

kijelölt bizottság elé utalandó. A bizottság határozati javaslatát a következő ülésen terjeszti 

elő, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 

(5) Amennyiben a képviselő az ülésen nem jelenik meg, úgy az interpellációt elnapoltnak kell 

tekinteni.  

 

Képviselői kérdés 

 

17.§ 

 

(1) A képviselői kérdés időtartama 2 perc, a válaszadásé 2 perc. 

 

(2) A képviselői kérdésre az ülés vezetőjénél kell jelezni a napirendi pontok elfogadása előtt. 

 

(3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról sem a képviselő, sem a Képviselő-testület nem dönt. 

 

Bejelentés, felszólalás 

 

18. § 

 

(1) A bejelentésnek minősül a képviselők által szükségesnek tartott információk továbbadása, 

továbbá olyan bejelentések, felszólalások, amelyek intézkedést igényelnek.  

 

(2) Bejelentésre, felszólalásra az ülés vezetőjénél bármely képviselő jelentkezhet az ülés 

megkezdését közvetlenül megelőzően. A bejelentés tárgya nem irányulhat olyan kérdésre, 

amely zárt ülésen tárgyalandó.  

(3) A bejelentés, felszólalás időtartama 2 perc. A bejelentésben foglaltakról vita nem nyitható, 

döntéshozatal nem történik. 
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(4) Amennyiben a bejelentés tárgyát képező ügyben intézkedés történt, úgy arra a képviselő-

testület ülésén szóban válaszolni kell, ismertetve az eddig tett intézkedéseket, és 

tájékoztatást kell adni az ügy állásáról. 

 

 

III. Fejezet 

A Képviselő-testület döntései és a döntéshozatal szabályai 
 

A döntéshozatali eljárás 

 

19. § 

(1)  Az ülés vezetője a javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, előbb a módosító 

indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokról kell szavazni.  

 

(2) A képviselő-testület döntéseit szavazással hozza meg. 

 

(3) A minősített többséget igénylő ügyek jegyzékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 

(4) Elutasított indítványnak számít az a javaslat, amely nem kapta meg a törvényben, illetve a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerinti igenlő szavazatot. 

 

(5) Azon napirendi pont esetében, amelynek tárgyalása megtörtént, de döntéshozatalra 

határozatképtelenség miatt nem került sor, az ülés elnöke szünetet rendel el, és ha a szünet 

után a határozatképesség helyreáll, az előző napirend döntéshozatalával folytatódik az ülés. 

Amennyiben nem válik határozatképessé az ülés, az ülést be kell zárni.  

 

(6)  A döntéssel le nem zárt napirendi ponttal, kapcsolatos határozathozatalra a következő 

testületi ülésen kerül sor.  

 

20. § 

 

A képviselő-testület az alábbi témakörökben normatív határozatot hoz: 

 

1.)  Az Önkormányzat Gazdasági Programja 

2.)  A Képviselő-testület éves Munkaterve 

3.)  A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati fenntartású intézmények 

Alapító Okirata 

4.)  A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Szavazás 

 

21. § 

 

(1) Az ülés vezetője a javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra előbb a módosító 

indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő javaslatokról kell szavazni.  

(2) Eredménytelenség esetén, vagy ha a szavazás eredményével kapcsolatban kétség merül fel, 

az elnök a szavazást egy alkalommal megismételtetheti.  

(3) Szavazni csak személyesen lehet. 

(4) A szavazás nyílt, vagy titkos. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.  
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(5) Név szerinti vagy titkos szavazást bármelyik települési képviselő indítványozhat a szavazás 

megkezdése előtt. Az indítványról a képviselő- testület vita nélkül, egyszerű többséggel 

dönt.  

(6) A napirend elfogadása tárgyában, illetve ügyrendi kérdésben név szerinti szavazás nem 

indítványozható.  

(7) Név szerinti szavazás esetén a jegyző „abc” sorrendben felolvassa a települési képviselők 

nevét. A települési képviselők a nevük elhangzását követően „igen”, „nem”, „tartózkodom” 

nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat 

összeszámlálja, és a szavazás eredményéről az elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét 

az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.  

(8) A szavazás szavazógéppel –annak meghibásodása esetében kézi számolással – történik, úgy, 

hogy az ülés vezető felhívását követően a gép hangjelzése és a táblán megjelenő 

visszaszámlálás ideje alatt adja le a képviselő.  

(9) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, az ülés vezető köteles a szavazatokat megszámlálni.  

 

Titkos szavazás 

 

22. § 

 

(1) A titkos szavazást három fős szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, amelynek tagjait és 

elnökét az ülés vezető javaslata alapján a képviselő-testület választja meg nyílt szavazással, 

egyszerű többséggel.  

 

(2) A titkos szavazás szavazólappal történik. 

 

(3) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja. 

 

(4) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapítja az érvényes és 

érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról külön 

jegyzőkönyvet készít. 

 

IV. Fejezet 

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve és munkaterve 
 

Jegyzőkönyv 

 

23. § 

(1) A képviselő- testület üléseiről hangfelvétel útján rögzített és a tanácskozás lényegét valamint a 

hozott döntéseket tartalmazó írásos jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az ülés helyét, időpontját, az ülés minősítését, 

b) a képviselői hozzászólások, képviselői kérdések rövid tartalmát, 

 c) bármely képviselő kérésére hozzászólása szó szerinti rögzítését, 

d) a döntéshozatal módját, 

e) az elnök intézkedéseit, 

f) a jegyző írásbeli jelzését, 

g) a képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket, 

 

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolandó: 

a) meghívó, 
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b) jelenléti ív, 

c) előterjesztések, interpellációk, képviselői kérdések beszámolók, 

d) a név szerinti szavazásról készült névsor, 

e) a jegyző törvényességi észrevétele, 

f) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv, 

h) a képviselő hozzászólása, ha kérte annak jegyzőkönyvhöz csatolását, 

j) az elfogadott rendelet szövege. 

 

(4)  A jegyzőkönyv egy példányban készül. Az ülésről készült hangfelvételt időkorlátozás nélkül 

meg kell őrizni.  

 

(5) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – a 

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Irodájában, és a www.budakalasz.hu 

honlapon bárki megtekintheti, és térítés ellenében arról másolat készíthető.  

 

Döntések kihirdetése 

 

24. § 

 

(1) Az önkormányzati rendeleteket és a normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. 

 

(2) A rendeletek és a határozatok teljes szövegének hozzáférhetőségét: a Polgármesteri Hivatal 

Lakosságszolgálati és Szervezési Irodájában és az önkormányzat honlapján biztosítani kell.  

 

A képviselő-testület munkaterve 

 

25. § 

 

(1) A képviselő-testület éves munkaterv szerint dolgozik. 

 

(2) Az éves munkatervet a polgármester minden év december 31. napjáig köteles beterjeszteni a 

képviselő-testület ülésére.  

 

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 

a) a képviselő-testület által meghatározott éves feladatokat és a végrehajtással 

összefüggő tennivalókat, 

b) a jogszabály által kötelezően előírt napirendeket, 

c) a képviselő-testületi ülések várható ütemezését, a napirendek címét, az előkészítésért 

felelős szervezeti egység vagy személy nevét, az előterjesztő nevét, 

d) a közmeghallgatás időpontját.  

 

(4) A munkaterv összeállításához a polgármester köteles javaslatot kérni. 

a) a települési képviselőktől, 

b) a bizottságoktól. 

 

Közmeghallgatás 

 

26. §  

 

(1) A képviselő- testület évente egy alakalommal közmeghallgatást tart.  

http://www.budakalasz.hu/
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(2) A közmeghallgatás összehívására, lebonyolítására és előkészítésére a képviselő-testületi ülés 

szabályait kell alkalmazni. 

(3) A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.  

(4) Az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a települési képviselőkhöz, a 

tisztségviselőkhöz, valamint a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezett 

tartozik válaszolni.  

(5) Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésekre és javaslatokra az 

azonnali válaszadásra, intézkedésre nincs lehetőség, a polgármester kijelöli azt a személyt, 

aki az elhangzott felszólalás tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi.  

 

Lakossági fórumok 

 

27. §  

 

(1)  A polgármester vagy a képviselő-testület előre meghatározott közérdekű kérdésben, illetve 

jelentősebb települést érintő döntések előkészítésére az állampolgárok, és a társadalmi 

szervezetek közvetlen tájékoztatása céljából lakossági fórumot tarthat. 

 

(2) A lakossági fórum tartható a település egészét vagy annak egy részét érintő tárgykörben. 

 

 

V. Fejezet 

A települési képviselő jogállása 
 

A települési önkormányzati képviselő jogai 

 

28. § 

 

(1)  A képviselő jogait és kötelezettségeit a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 

törvény, valamint e rendelet határozza meg.  

(2) A képviselő részt vehet az önkormányzati mobiltelefon flottában, a telefonkészülék és a 

beszélgetés díjának fizetése mellett.  

(3) Részt vehet a testület döntésének előkészítésében, végrehajtásában, végrehajtásuk 

szervezésében és ellenőrzésükben.  

(4) Kezdeményezheti, hogy a testület vizsgálja felül a bizottságának, a polgármesternek – 

képviselő- testület által átruházott- önkormányzati ügyben hozott döntését.  

 

 

A települési önkormányzati képviselő kötelessége 

29. § 

 

A képviselő köteles: 

a) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni, 

b) az ülés megkezdése előtt írásban, vagy szóban előzetesen bejelenteni a képviselő-

testület, vagy a bizottság üléséről való távolmaradását, 

c.) jelezni elektronikus címének megváltozását. 
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Munkaértekezlet 

 

30. § 

 

A polgármester összetett, vagy vitatott kérdések előzetes megtárgyalására képviselő-testületi 

ülésnek nem minősíthető munkaértekezletet tarthat. A munkaértekezletre nem vonatkoznak a 

képviselő-testületre irányadó szabályok.  

 

 

VI. Fejezet 

A képviselő-testület bizottságai 
 

 

Az állandó bizottságok létszáma, összetétele 

 

31.§ 

 

(1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó 

bizottságokat hozza létre: 2 

 
a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 7 fő 
b) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: 9 fő 
c) Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága: 9 fő.  

 
(2) Az állandó bizottságok személyi összetételüket tekintve 5 fő önkormányzati képviselő tagból és négy 

fő nem képviselő tagból állnak. Kivételt képez a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mely 4 fő 
önkormányzati képviselő tagból és 3 fő nem képviselő tagból áll. 3 

 

(3) A bizottsági tagokra és elnökökre bármely képviselő javaslatot tehet. 

 

(4) A bizottságok és az ideiglenes bizottság tagjainak megválasztását követően a polgármester 

javaslatot tesz a bizottságok elnökének személyére, melyről a képviselő-testület külön 

szavazással dönt. 

 

(5) A képviselő-testület bizottságai létszámát, elnökeinek és tagjainak névsorát a 2 függelék 

tartalmazza. 

 

 

 

Az ideiglenes bizottság működésének szabályai 

 

32. § 

 

(1) A képviselő-testület meghatározott feladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot hoz létre. 

(2) Az ideiglenes bizottság meghatározott idő vagy a feladat elvégzése után automatikusan 

megszűnik. 

(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságra vonatkozó szabályok érvényesek. 

Az ideiglenes bizottság létszámát és összetételét a testület határozza meg, mely 

összetételében eltérő lehet az állandó bizottságokra vonatkozó szabályoktól. 

 
2 Módosította Budakalász Város Képviselő-testületének 21/2019 (X.23.) rendelete. Hatályos: 2019. 10.23-án 15:30-tól. 
3 Módosította Budakalász Város Képviselő-testületének 21/2019 (X.23.) rendelete. Hatályos: 2019. 10.23-án 15:30-tól. 
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(4) Az ideiglenes bizottsági tagságért külön díjazás nem jár. 

 

A bizottságok működésének szabályai 

 

33. § 

 

(1) A bizottságok a saját működésükre vonatkozó szabályokat ügyrendjükben határozzák meg. 

Az ügyrendet a bizottság megalakulását követő három hónapon belül el kell fogadni.  

 

(2) A bizottság ülését az elnök, illetve tartós akadályoztatása esetén az elnök által felhatalmazott 

tag hívja össze és vezeti. Az előbbiek tartós akadályoztatása miatt a bizottság összehívásáról 

a polgármester gondoskodik, ha a bizottsági döntés elmaradása önkormányzati 

érdeksérelemmel járna. 

 

A bizottság ülése 

 

34.§ 

 

(1) A bizottság ülései - a zárt ülésre vonatkozó rendelkezések szerinti kivételekkel -nyilvánosak. 

 

(2) A bizottságok rendes ülésüket a képviselő-testület rendes ülésének hetében tartják. 

 

(3) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az 

alpolgármestereket, a jegyzőt, az aljegyzőt, valamint érintettség esetén a nemzetiségi 

önkormányzat(ok) vezetőjét. 

 

(5) A bizottság ülésére szóló meghívót a napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell 

kézbesíteni, hogy azt a bizottság tagjai rendes ülés esetén az ülés előtt legalább 4 nappal, 

rendkívüli ülés esetén az ülés kezdete előtt legalább 1 naptári nappal megkapják.  

(6) A meghívóban szereplő nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontok anyagainak a 

www.budakalasz.hu honlapon, a meghívó és az anyag kiküldésével egyidejűleg, elérhetőnek 

kell lenniük.  

 

(5) A bizottság feladat- és hatáskörébe utalt kérdésben általában egyszerű többséggel dönt, a 

képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntéshez minősített többség 

szükséges. 

 

 

A bizottságok együttes ülései 

 

35.§ 

 

(1) A bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgyalhatja.  

 

(2) Az együttes ülés vezetéséről az állandó bizottságok elnökei állapodnak meg. 

 

(4) Az együttes állandó bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon az egyes állandó 

bizottságok külön- külön is határozatképesek. az együttes ülésen az állandó bizottságok 

külön-külön hoznak határozatot.  

 

http://www.budakalasz.hu/
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A bizottsági ülések jegyzőkönyvei 

 

36. § 

 

(1) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) az ülés helyét és időpontját, 

b) a résztvevők névsorát, a jegyzőkönyvvezető nevét, 

c) a napirendi pontokat, 

d) kérés esetén a hozzászólások rövid összefoglalását, 

e) a meghozott döntéseket, azok számát, felelősét, végrehajtási határidejét, 

f) a kisebbségi véleményeket (ha kérték annak jegyzőkönyvi rögzítését), 

h) az ülésvezető és egy tag aláírását. 

 

(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) meghívó, 

b) jelenléti ív, 

c) bizottsági előterjesztések. 

 

(3) A bizottsági ülésről hangfelvétel készül. A bizottsági ülésen készült hangfelvételt 1 évig 

meg kell őrizni.  

 

(4) A bizottsági ülések jegyzőkönyveit - zárt ülés jegyzőkönyvei kivételével - a lakosság 

számára betekintésre a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Irodán 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

(5) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a képviselők részére hozzáférhetővé kell tenni az 

FTP szerveren. 

 

VII. Fejezet 

A képviselő-testület szervei 
 

A polgármester 

 

37. § 

 

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 4 

 

(2) A polgármester kiemelt feladatai:  

a) segíti a képviselők munkáját,  

b) a bizottsági döntéshozatalnál a bizottsági elnök esetében dönt a kizárásról, ha az ügy 

a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti, 

c) feladategyeztető megbeszélést tart a bizottságok elnökei részére, 

d) szükség szerint részt vesz a bizottságok ülésein 

(3) A képviselő- testület által a polgármesterre átruházott feladatokat és hatásköröket a 2. 

melléklet tartalmazza.  

 

(5) a polgármester utasításban szabályozza helyettesítése rendjét.  

(6) a polgármester hetente fogadóórát tart, melynek időpontja hétfő, 15h-17óráig.  

 
4 Módosította Budakalász Város Képviselő-testületének 21/2019 (X.23.) rendelete. Hatályos: 2019. 10.23-án 15:30-tól.. 
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Az alpolgármester 

 

38. § 

(1) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. 5 

(2) Az alpolgármesterek létszáma 2 fő. A képviselő –testület a két alpolgármestert a testület tagjai 

közül választja.  

(3) Az alpolgármester általános és egyedi ügyekre kiterjedő feladatait a polgármester határozza 

meg.  

 

A jegyző 

 

39. §  

 

(1) A jegyző:  

a.) törvényességi szempontból véleményezi a képviselő- testület és a bizottságok elé 

kerülő előterjesztéseket,  

b.) ellátja a képviselő- testület a bizottságok és a települési nemzetiségi önkormányzatok 

működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat,  

c.) gondoskodik az önkormányzati rendelet- tervezetek szakmai előkészítéséről 

d.) dönt a képviselő- testület által a hatáskörébe utalt ügyekben 

(2) A jegyző egyéb feladatai alapján:  

a.) szervezi, összehangolja a polgármesteri hivatal munkáját 

b.) részt vesz az ügyfélfogadás megszervezésében 

 

Az aljegyző 

 

40. §  

 

(1) A polgármester a jegyző javaslatára, helyettesítésére és munkájának segítésére egy aljegyzőt 

nevez ki.  

(2) Az aljegyző a jegyző utasításai alapján látja el a feladatait. 

(3) A jegyző és az aljegyző tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a jegyzői feladatokat a 

polgármester által kijelölt vezető látja el.  

 

A Polgármesteri Hivatal 

41. § 

 

(1) A képviselő- testület Budakalászi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz 

létre.  

(2) A hivatal feladatkörébe tartozik az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása.  

(3) A képviselő- testület által létrehozott polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és 

működésének részletes szabályait Budakalász Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti 

és Működési szabályzata szabályozza.  

 

 

VIII. Fejezet 

Együttműködés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal 
 

 
5 Módosította Budakalász Város Képviselő-testületének 21/2019 (X.23.) rendelete. Hatályos: 2019. 10.23-án 15:30-tól. 
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42.§ 

 

(1) A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat együttműködésének 

szabályait együttműködési megállapodásban rendezik, melyet a rendelet 7. és 8. mellékletei 

tartalmaznak.  

(2) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez 

tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és 

gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a települési nemzetiségi 

önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése érdekében együttműködik a 

nemzetiségi önkormányzatokkal.  

(3) Az önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok részére az 

önkormányzati működéshez szükséges személyi feltételeket akként, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a Polgármesteri 

Hivatal gondoskodik.  

(4) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok hatékony 

érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak 

gyakorlásához biztosítja, valamennyi nemzetiségi önkormányzat részére a működésükhöz 

szükséges tárgyi feltételeket, melyek részletes szabályait az (1) bekezdés szerinti 

együttműködési megállapodás tartalmazza.  

 

 

IX. Fejezet 

Az önkormányzat gazdasági alapjai 

 
A költségvetés  

 

43. § 

 

(1) A képviselő- testület évente rendeletben határozza meg költségvetését. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül megalkotja 

gazdasági programját, amelyet normatív határozattal kell elfogadni.  

(3)  A testület a költségvetését egy fordulóban tárgyalja a költségvetési törvény és az 

államháztartásról szóló törvény által előírt részletezésben.  

 

Az önkormányzat vagyona 
 

44. § 

 

(1) Az önkormányzat törzsvagyonát és üzleti vagyonát, valamint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont külön önkormányzati rendelet állapítja 

meg.  

(2) A kötelezettség vállalásra, az utalványozásra, és ellenjegyzésre vonatkozó szabályokat külön 

polgármesteri és jegyzői utasítások rendezik.  

 

A belső ellenőrzés 

 

45. § 

 

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzését megbízás keretében belső ellenőr látja el.   
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X. Fejezet 

Helyi népszavazás  
 

46. §. 

 

(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 1000 fő választópolgár. 

 

(2) A helyi népszavazás lebonyolítására a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról és a választási eljárásról szóló 

törvényt kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

XI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

47. §  

 

(1) Ez a rendelet 2015. március 28. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2011. (IX.29.) 3.§ (2) bekezdése, a 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) számú rendelet 

módosításáról szóló 30/2011. (X.28.) számú rendelete, a képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 21/2012. (VI.1) számú rendelete, az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 33/2012. (XI.30.) számú rendelete, a képviselő- testület 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011 (1.27.) önkormányzati rendelete.  

 

 

(3) A szervezeti és működési szabályzat mellékletei: 

1.  Az önkormányzat területének leírása és térképe 

2. A képviselő-testület polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörei 

3.  A képviselő-testület bizottságokra ruházott hatáskörei 

4. A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke 

5. Az állandó bizottságok feladat- és hatásköre 

6. Az önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, valamint szakmai 

alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti megjelölése  

7. Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász együttműködési megállapodása 

8. Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása  

 

(4) A szervezeti és működési szabályzat függelékei: 

1. A képviselő-testület tagjainak névsora 

2. A képviselő-testület bizottságainak névsora 

 

 

 

 Dr. Udvarhelyi István Gergely       Rogán László  

              jegyző        polgármester 
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Záradék: 

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2015. március 26.-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. március 

27. napján megtörtént.  

 

 

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 
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1. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat területének leírása és térképe 

 

Budakalász Város területe: 1510 ha 

Állandó népességszáma: 2014. január 1-i állapot szerint 10.742 fő 

 

A település határai: 

 

Dél felől a Barát patak árvízvédelmi gátján halad kelet felé, keresztezve a 11. sz. főutat, majd a 

2029-2031, később a 2183-2185 és a 2258/1-4 hrsz.-ú földrészletek déli telekhatára mentén halad 

tovább a Határ utca, majd a Meggy utca vonalában mintegy 700 m hosszan. Itt észak felé 

kanyarodva követi a 016/4 dűlőút vonalát, majd a 3345 hrsz.-ú ingatlan nyugati határán halad 

tovább, innen a 039 hrsz-ú dűlőutat követve folytatódik. A Natura 2000 tájvédelmi területen 

haladva mintegy 15 km hosszan nyugat felől megkerüli a Kevély csúcsokat, és a 064, illetve 015 

hrsz.-ú dűlőutak mentén ér le a Barát patak völgyébe. Itt a Klisovác utcát követve halad kelet felé 

mintegy 300 m hosszan, majd észak felé fordulva a 3501/4 hrsz.-ú telek mentén éri el a Barát patak 

völgyének északi dombtetőjét, amit kelet felé haladva követ is 500 m-en. Innen a Bozót utca, a 

Hegyalja a Puttony, illetve a Szőlőskert utcák alkotják a határt. A Szőlőskert utca után az település 

északi határa a Szentistván telepi temető, melynek bejáratánál délre fordulva a Pomázi úton halad 

300 m-t, majd kelet felé fordulva végigmegy a Zrínyi utca északi oldalán. Az ország utat elérve dél 

felé fordulva követi azt 1 km hosszan. Itt kelet felé halad tovább a 0180/4 hrsz.-ú dűlőút mentén 

500 m-en, majd a 11. sz. utat ismét keresztezve a 0180/3 hrsz.-ú dűlőúton, illetve annak 

meghosszabbított vonalán továbbhaladva éri el ismét a Duna folyamot. A jobb part és a Szentendrei 

sziget közti kis- Duna-ág középvonaláig halad, ahol délre fordulva, a Luppa sziget mellett, és a 

Megyeri híd alatt áthaladva mintegy 5 km után tér vissza a barát patak árvízvédelmi gátjához.  
 

 

 

 
 

 

 

 

2. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 
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A képviselő-testület az alábbi hatásköreit ruházza át a polgármesterre 

és jegyzőre 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 

I. A földművelési igazgatással kapcsolatos hatáskörök: 

 

(1) Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok növényvédelmi feladatainak 

ellátásáról és ellenőrzéséről. 

(2) Az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szerződést 

megköti az általa kiválasztott szolgáltatóval.  

(3) A település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy 

ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására szerződést köt az általa kiválasztott 

szolgáltatóval.  

(4) A helyi környezetvédelem és természetvédelemről szóló 20/2014 .(XII.19.) önkormányzati 

rendelet, az állattartás rendjéről szóló VI. fejezet 40. és 41.§-a alapján dönt az állattartási 

ügyekben.  

 

II. Az épített környezet alakítása és védelme: 

(1) Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzati lakás, nem lakás 

célú helyiség szerkezetet érintő felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése esetén. 

(2) Gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, ha az önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlannal szomszédos ingatlanon folyó építési munka az önkormányzat jogos érdekeit 

érinti. 

(3) Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az építésügyi hatósági engedélyek 

megadásához, az önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok esetében. 

(4) Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat tulajdonában lévő 

lakásban, nem lakás célú helyiségben és telek ingatlanon közművekkel és ezek 

mérőberendezéseivel kapcsolatos munkák (felújítás, csere, hibaelhárítás, új közműbekötés) 

esetén. 

 

III. Közterület-használattal kapcsolatos hatáskörök 

(1) Engedélyezi a közterület épülettel, épületrésszel, más építménnyel, vagy egyéb 

berendezéssel, anyaggal való ideiglenes elfoglalását, ill. a rendeltetéstől eltérő célra és 

módon való használatát. 

(2) Haladéktalanul visszavonja a közterület-használati hozzájárulást tiltott tevékenység esetén. 

 

IV. Az egészségügyi és szociális ellátással, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

 

(1) Megrendeli a rovarok és rágcsálók irtását, és megköti a szúnyoggyérítésre vonatkozó 

szerződéseket.  

(2) Szerződést köt az OEP-el az ifjúság egészségügyi, védőnői ellátás finanszírozására 

(3) Dönt a mindenkori éves költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig prevenciós célokat 

szolgáló, a lakosság széles körét érintő egészségügyi szűrésekről 
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Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 

 

(1) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 11.§-a szerint az átmeneti segély 

megállapításáról a polgármester dönt.  

(2) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 12.§-a szerint a rendkívüli 

gyermekvédelmi segély megállapításáról a polgármester dönt. 

(3) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 13.§-a szerint a méltányosság 

gyakorlásáról a polgármester dönt. 

(4) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 15.§-a szerint a temetési segély 

megállapításáról a polgármester dönt. 

(5) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 17.§-a szerint az újszülöttek 

támogatásáról a polgármester dönt 

(6) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 19.§-a szerint a köztemetés 

elrendeléséről a polgármester dönt 

(7) Kezdeményezi az intézmények működési engedélyezési eljárásának megindítását és 

esetleges módosítását.  

(8) Dönt az önkormányzat saját halottá nyilvánításról és a saját halott temetkezési költségeinek 

viseléséről 300.000.-Ft értékhatárig. 

 

V. A gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök6 

 

(1.)  Értékhatár nélkül elfogadja és felhasználja a magánszemélyek és jogi személyek által tett 

közérdekű kötelezettségvállalásokat, ha azok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.   

(2)  A Polgármester dönt a civil szervezetek, intézmények, kivéve az alapítványok, egyedi 

kérelmeinek támogatásáról az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig.  

(3) A Polgármester költségvetéssel kapcsolatos hatásköreit az Önkormányzat költségvetési 

rendelete szabályozza. 

VI. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos feladat- és hatáskörök 

 

(1) Hozzájárul a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez a kölcsönök 

visszafizetése esetén. 

(2) Gyakorolja a társasházak vonatkozásában az önkormányzati tulajdonú albetétek esetében a 

tulajdonosi jogokat. 

 
6 Módosította Budakalász Város Képviselő- testületének 4/2016 (II.9) Önkormányzati rendelete. Hatályos: 2016. 02. 10. 

napjától 



 24 

(3) A helyi támogatás nyújtására létrejött szerződések igénylői, illetve a támogatottak által 

megszegése esetén a szerződéseket felmondja és intézkedik az Önkormányzat követelésének 

érvényesítése iránt.  

(4) A polgármester hozzájárulást ad a munkáltatói kölcsön és helyi támogatás alapján bejegyzett 

jelzálogjogot megelőző helyen a hitelt folyósító pénzintézet jelzálogjogának és elidegenítési 

és terhelési tilalom bejegyzéséhez. 

(5) A helyi támogatás kifizetése után gondoskodik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és 

terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséről. 

(6) Megadja vagy megtagadja a tulajdonosi hozzájárulást az ingatlanok telekhatár-rendezéséhez, 

szabályozásához. 
A telekalakítással, területrendezéssel és telekhatár-rendezéssel összefüggésben az ingatlan 

tulajdonjogának az önkormányzat által történő ingyenes megszerzése tárgyában a polgármester dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden olyan ingyenes tulajdonjog 

megszerzésével összefüggő szerződés aláírására, amelyek többletköltséget - kivéve az ügyvédi és 

eljárási díjakat - nem okoznak az önkormányzat számára. A polgármester jogosult olyan 

területrendezési, illetve telekalakítási dokumentáció aláírására, amelyhez tulajdonjog 

megszerzésére vonatkozó szerződés nem kapcsolódik. 

(7) Hozzájárul a bejegyzett elővásárlási jog törléséhez. 
(8) Megadja a székhely, telephely bejegyzési engedélyt az önkormányzati tulajdonú ingatlan 

esetén annak, aki az ingatlan bérleti jogával rendelkezik, vagy egyéb más jogcímen használja, 

a jogviszony fennállásának idejéig. 

(9) Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő utak, közművek karbantartási, felújítási munkáiról 

munkánként a közbeszerzési értékhatár alatt a költségvetésben meghatározott keretösszeg 

erejéig, a mindenkori belső szabályozás függvényében. 

(10) Dönt karbantartási és felújítási munkálatokról az önkormányzati fenntartású intézményekben, 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokban. 

 

 

Jegyzőre átruházott hatáskörök 
 

(1) A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 14.§-a szerint a lakásfenntartási 

támogatás megállapításáról a jegyző dönt. 
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3. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI 
 

I. A Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra 

átruházott hatáskörei 
 

1. jóváhagyja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, közművelődési- és 

közgyűjteményi intézmények alapdokumentumait és módosításait (kivéve az alapító 

okiratokat),  

2. véleményezési/egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmények alapdokumentumai és módosításai vonatkozásában,  

3. dönt az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák nyitva és zárva tartásának 

meghatározásáról,  

4. jóváhagyja a bölcsőde, óvodák, a művelődési ház és könyvtár aktuális nevelési évre szóló 

munkatervét,  

5. elfogadja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, óvodai-, köznevelési-, 

közművelődési- és közgyűjteményi intézmények működéséről szóló éves beszámolót, 

tájékoztatót.  

6. elfogadja a város és az önkormányzat széleskörű kommunikációját segítő, és önkormányzati 

támogatásban részesülő - TV, újság – szerkesztőinek éves munkájukról szóló beszámolót.  

7. elfogadja a támogatásban részesített sportegyesületek éves beszámolóit, pénzügyi 

elszámolásait.  

 

 

II. A Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságra 

átruházott hatáskörei: 
 

1. Dönt az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 43/2008. (XII.1.) rendeletben ráruházott hatáskörben 

2. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletben ráruházott 

hatáskörökben 

3. Elfogadja a Polgárőrség, Rendőrség és a Budakalászért Közalapítvány éves beszámolóját.7 

 

III. A Képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságra átruházott hatáskörei: 
 

1. Elemzi és értékeli a környezet állapotát a település területén és arról szükség szerint 

tájékoztatja a lakosságot. 

2. Meghirdeti és elbírálja a védett épületekre vonatkozó Települési Értékvédelmi Támogatási 

pályázatokat a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. 

3. Meghirdeti és elbírálja a „Szép kert, gondozott környezet” című pályázatot, jóváhagyja a 

szakértő zsűri javaslatát. 
 

 

 
7 Módosította Budakalász Város Képviselő- testületének 4/2016 (II.9) Önkormányzati rendelete. Hatályos: 2016. 02. 10. 

napjától. 
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IV. A képviselő-testület Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörei 

 
1. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja, és Védőnői Szolgálat 

alapdokumentumait (alapító okiratot kivéve), illetve azok módosításait. 

2. Dönt Kalászi Idősek Klubja nyitva és zárva tartási idejének meghatározásáról. 

3. A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 16.§-a szerint a méltányosságból 

adható rendszeres gyermekvédelmi támogatásról. 

4. Dönt a Prevenciós pályázatok kiírásáról, a támogatás feltételeinek meghatározásáról, 

továbbá a pályázatok elbírálásáról a mindenkori költségvetésben elfogadott keretösszeg 

erejéig. 

5. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja, és Védőnői Szolgálat 

működéséről szóló éves beszámolót, 

6. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja éves munkatervét. 

7. Elfogadja a Jóléti Szolgálat alapítvány éves beszámolóját.8 

 

 
8 Módosította Budakalász Város Képviselő- testületének 4/2016 (II.9) Önkormányzati rendelete. Hatályos: 2016. 02. 10. 

napjától 
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4. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Minősített többséggel meghozandó döntések jegyzéke 
 

1. Szabályozási koncepció elfogadásához. 

2. Több évre kiható beruházási döntéshez. 

3. Valamennyi költségvetést érintő döntés meghozatalához, amennyiben arra fedezet az éves 

költségvetésben nem került beépítésre. 

4. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaság mérlegének, üzleti tervének és éves 

elfogadásához, a gazdasági társaság vezetőjének jutalmazásához, bérének 

meghatározásához, béremeléséhez. 
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5. melléklet a 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRE 

 

I. Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság: 
 

Véleményezi:  

1. az önkormányzati rendeletek tervezetét 

2. a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló javaslatokat,  

3. a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztéseket,  

4. az Önkormányzat gazdasági programját,  

5. az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok első számú felelős vezetőinek 

foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket,  

6. az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításaira vonatokozó 

rendeletek tervezetét, a költségvetési beszámolókat, valamint a zárszámadást.  

7. önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, 

illetve más célú hasznosítását. 

8. önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó 

javaslatokat. 

9. az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére, illetve megszüntetésére 

vonatkozó javaslatokat 

10. Véleményt ad jogi, ügyrendi kérdésekben 

 

Ellenőrzi:  

1. ellenőrzi és nyilvántartja a képviselői, bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát és szükség 

esetén lefolytatja a vagyonnyilatkozati eljárást 

2. az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési gazdálkodás 

szabályszerűségét 

3. a kötelezettségvállalás szabályszerűségét 

4. a lakáshasznosítást, helyiséggazdálkodást 

Kivizsgálja: 

- az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket 

Javaslatot tesz:  

1. a polgármester jutalmazására és illetményének emelésére 

2. az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére 

3. hitelek felvételére 

Figyelemmel kíséri:  

1. és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását 

2. a költségvetési bevételek a vagyon változás alakulását 

Dönt:  

- a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben 
 

 

II. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: 
 

Véleményezi:  

 

1. az éves eredeti költségvetésre vonatokozó rendelet tervezetét. 

2. az Önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket. 

3. Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú földek elidegenítésével kapcsolatos 

szabályozási tervi és környezetvédelmi kérdésekben.  
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4. az önkormányzati terület felhasználásokat, beruházásokat.  

5. a helyi közutak forgalmi rendje alakításának környezetvédelmi vonatkozásait.  

6. a környezet elemeit érintő kérdésekben (levegőtisztaság, ivóvízellátás, zöldfelületek 

védelme, telepített környezet védelme, zajvédelem). 

7. a kommunális hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződéseket véleményezi és 

végrehajtásukat ellenőrzi. 

8. véleményezi mindazon szerződéseket, előterjesztéseket, melyek a településfejlesztéssel, 

környezetvédelemmel kapcsolatosak 

 

Javaslatot tesz: 

 

1. az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására,  

2. a közműfejlesztésre, közreműködik annak előkészítésében és kimunkálásában 

3. környezetvédelmi kérdésekben  

4. az iparfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak végrehajtását. 

5. a kereskedelem- és szolgáltatásfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak végrehajtását. 

 

Figyelemmel kíséri:  

1. település forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását. 

2. az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, ezekkel kapcsolatban intézkedést kezdeményez, 

javaslatot tesz 

3. közreműködés a településrendezési program kidolgozásában, megvalósulása figyelemmel 

kísérésében és elősegítésében. 

 

 

III. A Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának feladat- és hatásköre 

 

Véleményezi:  

1. az éves eredeti költségvetésre vonatokozó rendelet tervezetét 

2. a képviselő- testület hatáskörébe tartozó köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport kérdésekkel 

foglalkozó testületi előterjesztéseket 

3. a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat 

4. az önkormányzat által létesített és fenntartott gyermekjóléti, nevelési intézmények, valamint 

az intézmény vezetői állására benyújtott pályázatokat 

5. a névhasználati kérelmeket 

6. az intézmények névváltoztatásával kapcsolatos kérelmeket 

7. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz az Önkormányzat közigazgatásis területén 

elhelyezésre kerülő képzőművészeti alkotásokkal kapcsolatban, 

8. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú és nem önkormányzati tulajdonú épületen 

képzőművészeti alkotások és emléktáblák elhelyezését 

9. Véleményezi a média koncepció megvalósításával kapcsolatos döntéseket, ill. figyelemmel 

kíséri működésüket.  

10. Véleményezi és javaslatot tesz önkormányzati kiadványok megjelentetésére. 

11. Véleményezi utcanevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére. 

12. Véleményezi a testvérvárosi kapcsolatok keretén belüli kulturális tevékenységet. 

 

Javaslatot tesz:  

 

1. a gyermekjóléti, nevelési intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, illetve 

alapító okiratának módosítására. 

2. tanulmányi ösztöndíjak létesítésére. 



 30 

3. Feladatkörében javaslatot tesz a képviselő- testület által alapított kitüntető címek, 

elismerések adományozására. 

4. közművelődési, civil, egyház és sportot támogató pályázatok meghirdetésére.   

5. az alapítványok pályázati támogatására. 

 

Közreműködik:  

Közreműködik a közneveléssel, kultúrával, sporttal összefüggő nemzetközi rendezvények 

helyi megszervezésében és lebonyolításában. 

 

Ellenőrzi és koordinálja:  

 

Ellenőrzi és koordinálja az önkormányzat által fenntartott és működtetett gyermekjóléti, 

nevelési intézmények szakmai tevékenységét.  

 

 

Kezdeményezi:  

Kezdeményezi az önkormányzat által nyújtott pályázati célú támogatások meghirdetését. 

 

Kapcsolatot tart:  

- a nemzetiségi önkormányzatokkal  

 

 

IV.A Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának feladat- és hatásköre 

 

Véleményezi:  

1. az éves eredeti költségvetésre vonatokozó rendelet tervezetét 

2. a szociális intézmény vezetői állására meghirdetett és beérkezett pályázatokat.   

3. a szociális feladatot ellátó intézmény működési rendjének meghatározására tett 

előterjesztéseket, javaslatokat.  

4. a szociális feladatot ellátó intézmény átszervezésére, szerkezetátalakítására tett javaslatot.  

 

Javaslatot tesz:  

1. Javaslatot tesz az egészségügyi ágazat költségvetési előirányzatára. 

2. Javaslatot tesz a háziorvosi körzethatárok kialakítására és módosításár. 

 

Ellenőrzi és koordinálja:  

- a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét szociális szempontból, és e körben javaslatot tesz 

intézkedésekre.  

 

Figyelemmel kíséri:  

1. a település egészségügyi ellátottságát, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátást végző 

háziorvosi, fogorvosi szolgálat működését, a közegészségügy helyzetét,  

2. az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi intézmények tevékenységének 

színvonalát, és az ahhoz kapcsolódó lakossági észrevételeket.  

3. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény, 

valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

rendelkezéseinek végrehajtását. 

4. Figyelemmel kíséri a szociális intézmények működését, valamint a szociális ellátásokkal és 

szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységeket.  
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6. melléklet a 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 

Az önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, valamint szakmai 

alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti megjelölése.  

 

Kormányzati 

funkció 

Megnevezés 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemletetése, fenntartása 

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

061020 Lakóépület építése 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 



 32 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben9  

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben10 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemletetése 

107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

 

 
9 Módosította: Budakalász Város Képviselő- testülete a 25/2015 (XI.27) rendelettel. Hatályos: 2015. november 28. 

napjától 
10 Módosította: Budakalász Város Képviselő- testülete a 25/2015 (XI.27) rendelettel. Hatályos: 2015. november 28. 

napjától 
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7. melléklet a 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 
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8.melléklet a 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 
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9. 
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1. függelék a 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat képviselő testületi tagjainak névsora 

(2019. október 23. állapot) 

 

   

 

Polgármester: 

 

dr. Göbl Richárd 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Alpolgármesterek: 

 

Forián-Szabó Gergely alpolgármester  6. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Nagel István alpolgármester  7. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Képviselők: 

 

Balogh Csaba  8. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Czinke Zsuzsanna 4. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Gazda Géza 5. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Kóder György 2. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Rácz Miklós Benedek 1. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

dr. Váli István Frigyes  3. sz. vk. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

 

Kompenzációs listáról bekerült képviselők: 

 

Mányai Zoltán  FIDESZ 

 

Rogán László FIDESZ 
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2. függelék a 8 /2015.(III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Budakalász Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai, 

 a Bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora. 

(2019. október 23. állapot szerint) 

 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 Elnök: 1. Kóder György 

   

 Tagok: 2. Balogh Csaba 

  3. Gazda Géza 

  4.  Rogán László 

 

Külső tagok: 5.  

 6.  

 7.  

 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

 Elnök: 1. dr. Váli István Frigyes 

   

 Tagok: 2. Czinke Zsuszanna 

  3. Rácz Miklós Benedek 

  4. Gazda Géza 

  5. Rogán László 

 

Külső tagok: 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 

 

Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága 

 

 Elnök: 1. Balogh Csaba 

 

 Tagok: 2. Czinke Zsuzsanna 

3. Rácz Miklós Benedek 

4. dr. Váli István Frigyes 

5. Mányai Zoltán 

 

Külső tagok: 6.  

 7.  

 8.  

 9.  


