Jegyzıkönyv a Képviselı-testület
2013. március 25-én 16:00 órakor megtartott
nyilvános ülésérıl
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós, képviselı

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

39/2013. sz. elıterjesztés: A települési hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési
közszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása

2.

3.

4.

5.
6.

Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán Polgármester
40/2013. sz. elıterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
41/2013. sz. elıterjesztés: A gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
42/2013. sz. elıterjesztés: A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési
szabályzata
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı
43/2013. sz. elıterjesztés: Jezsek Lajos területvásárlási kérelme
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
44/2013. sz. elıterjesztés: A Solymár, 4080 és a 2473/3 hrsz. alatt felvett ingatlanok
kisajátítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

7.
8.

45/2013. sz. elıterjesztés: VIS MAIOR közbeszerzés
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
46/2013. sz. elıterjesztés: KUD-A.R.C. Közhasznú
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Ifjúsági

Egyesület

9.
10.

11.
12.

közszolgáltatási szerzıdés
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
47/2013. sz elıterjesztés: Solymárért kitüntetés adományozása
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
48/2013. sz. elıterjesztés: a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti
terve
Elıterjesztı: Tordai Miklós
49/2013. sz. elıterjesztés: A györgyhegyi bölcsıde elnevezése
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
50/2013. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
2013. évi munkatervének módosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
51/2013. sz elıterjesztés: Szociális fellebbezés
Ülés megnyitva: 16.13.

13.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönti a Képviselı-testületet és a megjelent vendéget,
majd megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 10 szavazattal
határozatképes, és jelzi Gaal Gergely alpolgármester úr, valamint Szeghy Krisztina
képviselıasszony távollétét.
Felhívja a figyelmet, hogy az ülésrıl hangfelvétel készül a jegyzıkönyvvezetı munkájának
segítésére.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ismerteti a napirendet, és kérdezi, hogy napirend elıtt
kíván-e valaki hozzászólni. Átadja a szót Emesz Lajos alpolgármester úrnak.
Emesz Lajos alpolgármester: Bejelentéssel kezdi. Felolvassa a nyilatkozatát az
összeférhetetlenségének megszüntetésérıl. „Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” Idézi Márai Sándort. Eddigi munkája során is ezt
tette, és ezt teszi majd a kft elsı számú vezetıjeként is. A kft a közt szolgálja, a solymári
lakosokat szolgálja. Ezen a szinten, és ezt képviselve dolgozik Solymáron minden intézmény,
a hivatal és minden felelıs vezetı. Megköszöni a polgárok bizalmát.
16:17 Szeghy Krisztina képviselıasszony megérkezik.
Emesz Lajos alpolgármester: Megköszöni Lırincz Beáta és Takácsné Nagy Eszter
képviselıasszonyok odaadó és idıt, energiát nem kímélı munkáját, az egész kt-nek és
polgármester úrnak a segítséget, amelyet munkája során tanúsítottak. Fontosnak tartja a
munkája során a hivatalban kapott segítséget megköszönni Bartusz Anitának, dr. Tóth
Melindának, Kalics Ilonának, Varga Szilviának, Pozsonyi Lászlónénak és a pénzügyi iroda
többi munkatársának.
Kívánja, hogy a következı másfél évet a polgármester úr is és a képviselık is nagy
gondossággal, nagy empátiával az ügyek megoldásának elısegítésével töltsék el.
Köszöni, hogy itt lehetett.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Megköszöni a lemondott alpolgármester úr munkáját, és
sok sikert kíván ügyvezetı igazgatói megbízatásához.
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16:20 Emesz Lajos ügyvezetı igazgató úr távozik.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy SzMSz szerint a jegyzıkönyvet az
alpolgármester hitelesíti, de mivel nincs jelen, jegyzıkönyv-hitelesítıt kell választani.
Javasolja, hogy az ülés jegyzıkönyvét Takácsné Nagy Eszter hitelesítse.
Kéri a Képviselı-testületet, szavazzanak.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a jegyzıkönyvet Takácsné Nagy
Eszter hitelesíti.

Szavazás eredménye
#: 921
Száma: 13.03.25/0/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
9
0
1
10
1
1
12

Emesz Lajos
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Gaal Gergely

921

Szav%
Össz%
90.00
75.01
0.00
0.00
10.00
8.33
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol

-

Száma: 2013.03.25/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérdezi, hogy a napirendhez kíván-e valaki hozzászólni.
Szeghy Krisztina képviselı napirend után kérdést kíván feltenni.
Ordódy György képviselı napirend után kérdést kíván feltenni.
50. elıterjesztést saját hatáskörben visszavonja, mivel nem készült elıterjesztés a munkaterv
módosításáról. A munkatervet Gaal Gergely országgyőlési képviselıi elfoglaltsága miatt kell
módosítani, hiszen hétfınként a parlamentben kell legyen.
Kérdezi, hogy napirendhez van-e egyéb kérdés, hozzászólás. Észrevétel nem érkezik.
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Kéri a Képviselı-testületet, szavazzanak a módosított napirendrıl.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, úgy dönt, hogy a módosított napirendi pontokat
tárgyalja.

Szavazás eredménye
#: 922
Száma: 13.03.25/0/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 16:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely
922

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/0/0/A/KT

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

39/2013. sz. elıterjesztés: A települési hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési
közszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása

2.

3.

Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán Polgármester
40/2013. sz. elıterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
41/2013. sz. elıterjesztés: A gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
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4.

5.
6.

42/2013. sz. elıterjesztés: A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési
szabályzata
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı
43/2013. sz. elıterjesztés: Jezsek Lajos területvásárlási kérelme
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
44/2013. sz. elıterjesztés: A Solymár, 4080 és a 2473/3 hrsz. alatt felvett ingatlanok
kisajátítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

7.
8.

9.
10.

11.

45/2013. sz. elıterjesztés: VIS MAIOR közbeszerzés
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
46/2013. sz. elıterjesztés: KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület
közszolgáltatási szerzıdés
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
47/2013. sz elıterjesztés: Solymárért kitüntetés adományozása
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
48/2013. sz. elıterjesztés: a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti
terve
Elıterjesztı: Tordai Miklós
49/2013. sz. elıterjesztés: A györgyhegyi bölcsıde elnevezése
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság

ZÁRT ÜLÉS:
12.

51/2013. sz elıterjesztés: Szociális fellebbezés

Napirend után: Szeghy Krisztina, Ordódy György
1. napirendi pont:
39/2013. sz. elıterjesztés: A települési hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési
közszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
Dr. Szente Kálmán polgármester: Nagyon sok kérdés merült fel elsısorban a lakótelepi
szemétszállítás kapcsán. Több lépcsıház nem szeretné közösen fizetni a díjat, hanem
egyénekre legyen az lebontva. Ebben az ügyben fórumot tartottak, ahol egy konszenzus
kezdett kialakulni. Kérdések merültek fel, melyek megválaszolásához a rendeletet módosítani
kell. A díjak nem módosíthatók, a díjfizetés módja, ill. a kedvezmények módosíthatók.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: A csütörtöki rendeletmódosítás tervezethez képest a fórumon
újabb módosítás született, melyet a nap folyamán kiküldött, ezt kéri tárgyalja a
képviselıtestület. A társasházi szabályokat úgy részletezi, hogy a pénteki megbeszélést lefedi,
a korábbi kedvezményrendszert úgy alakítja át, egyszerősíti, hogy azt kizárólag rászorultsági
alapon lehet kérelem alapján, a polgármester által elbírálva, környezettanulmány lefolytatása
mellett igénybe venni. A korábbi rendelet nem tartalmazta a január 1-jével hatályba lépett új
szabályokat, ennek való megfelelıséget is biztosítani kell. A matricás rendszer bevezetésével
az idıszakosan használt ingatlanokra vonatkozóan is kellett szabályokat meghatározni, ezeket
is beillesztettük.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A 4.§-ban található az elsı módosítás.
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Cser Angéla képviselı: 1, 2 bekezdéshez kérdés: Zöldhulladék győjtésére a lakosság a
közszolgáltató által meghatározott áron vásárolhat zsákot, javasolnám, hogy a közszolgáltató
helyett a szerzıdésben rögzített ár legyen.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Kér mindenkit, hogy a nap folyamán kiküldött anyagot
használja.
Tordai Miklós képviselı: 2.§-hoz szeretne hozzászólni. 7. pontban volt egy 60 literes
minimum korlátozás, és a módosításban nem szerepel.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: A 60 literes mennyiségre vonatkozó utalás törlésre került,
tekintettel a pénteki egyeztetésre, mivel a társasházak meg tudják oldani ennél jóval
kevesebbıl is.
Dr. Szente Kálmán polgármester: 3.§ a kedvezményekrıl szól, hogy milyen módon és
feltételekkel lehet ezt igényelni. Támogatásként fog megjelenni.
Tordai Miklós képviselı: Kiegészítésként javasolja, hogy abban az esetben, hogyha a
szemétszállítási szerzıdésnek a szerzıdıje és fizetıje azonos, és az egy 6 vagy annál nagyobb
lakásszámmal, albetétszámmal rendelkezı társasház, akkor mind költség-, mind
adminisztrációs okokból ez jelentıs könnyebbséget okoz az érintetteknek, ezért kéri, hogy
10% kedvezményt kapjanak a szolgáltatás díjából.
Takácsné Nagy Eszter képviselı: Nem a lakótelep ellen beszél, de Solymárt egységes
szerkezetben kell kezelni. A 60 liter kivétele már jelentıs kedvezményt jelent a lakótelepen
élıknek. A kérést nem tartja tisztességesnek, és kéri a képviselıket, hogy ne támogassák a
javaslatot.
Szeghy Krisztina képviselı: Magyarázatot kér. A társasházi támogatás (nem kell minden
lakóegységre 60 literre szerzıdni) már kedvezmény, és emellett más szociális segélyt is
kérhet, tehát duplán kedvezményhez juthat. Abszolút támogatja a lakótelepet, de fél, nehogy
probléma legyen Solymáron az emberek között.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Kétszer támogatás nem igényelhetı le, de jegyzı úr
elmagyarázza.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: A társasházak hátrányos helyzetbe kerülnének, ha a rendelet
nem így lenne megalkotva. Ettıl teljesen külön kell választani a szociális rendszert. Nem
azért kap valaki szociális alapon támogatást, mert lakótelepi vagy nem lakótelepi, hanem mert
rászorul. Ezt egy eljárás elızi meg. A lakótelepen nincs arra lehetıség, hogy egyénileg
tárolják az edényzeteket, és ezt a sajátosságot mindenképpen figyelembe kell venni.
Szeghy Krisztina képviselı: Javasolja, hogy a szociális támogatási részt vegyék ki a
rendeletbıl, és az kerüljön át a szociális támogatások körébe.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Amennyiben ez egy módosító javaslat, akkor lehet róla
szavazni, de nem javasolja átvinni más rendeletbe, mert így a szemétszállításhoz
kapcsolódóan egy rendeletben megtalálható minden.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Bizonyos támogatások eddig is a hulladékgazdálkodási
rendeletben voltak. Felkéri a képviselı-testületet, szavazzanak Tordai Miklós képviselı
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javaslatáról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 1 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 8 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy Tordai Miklós képviselı
javaslatát elutasítja.

Szavazás eredménye
#: 923
Száma: 13.03.25/1/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
1
10.00
8.33
Nem
8
80.00
66.67
Tartózkodik
1
10.00
8.33
Szavazott
10
100.00
83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távol
2
16.67
Összesen
12
100.00
Megjegyzés:
Tordai Miklós
Igen
Cser Angéla
Nem
Dobrovkáné Dér Borbála
Nem
Kıvári András
Nem
Lırincz Beáta
Nem
Ordódy György
Nem
Dr. Szente Kálmán
Nem
Dr. Szentkláray Ferenc
Nem
Takácsné Nagy Eszter
Nem
Szeghy Krisztina
Tart.
Emesz Lajos
Távol
Gaal Gergely
Távol

923

-

Száma: 2013.03.25/1/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán polgármester: 4.§. A zöldhulladékhoz vásárolható zsákokról. Évek óta
így van, ez nem érinti azt, hogy a lombhullás után egyszeri ingyenes elszállítást fogunk
szervezni saját céget megbízva.
Cser Angéla képviselı: Újra felveti, hogy ne a közszolgáltató által megszabott ár legyen,
hanem szerzıdésben rögzített ár. 2. bekezdésben hasonlóan a szelektív hulladékgyőjtı zsák
ára is szerzıdésben legyen rögzítve. A szelektív hulladékot lehet bármilyen átlátszó zsákban
győjteni. 6 db zsákot kapunk ingyen egy szezonra. Ez az ingyenes vagy bármilyen átlátszó
zsákban tehetünk ki szelektíven győjtött hulladékot?
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: A 6 zsákon felüli mennyiségre vonatkozik, hogy bármilyen
áttetszı, 120 literesnél nem nagyobb zsákban ki lehet rakni szelektív hulladékot. A
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zöldhulladék nem a közszolgáltatás része, így a rendeletben ebben a formában mi nem
határozhatjuk meg. Ez a szolgáltató plusz szolgáltatása.
Szeghy Krisztina képviselı: 3.§ 4. bekezdést idézi.
Dr. Szente Kálmán polgármester: ez a megfogalmazás jól ismert a szociális rendeletbıl. Ez
úgymond a rászorultság mértékegysége.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Köszöni az észrevételt, és kéri módosítani, hogy a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének legfeljebb 2,7-szeresét meg nem haladó egy fıre esı
jövedelem esetén.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Befogadta jegyzı úr módosítását.
5. §. Solymár speciális helyzetben van, a hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint a
szolgáltatónak és a díj beszedıjének át kell adni a címlistákat. A Közcsat Kft 12 éve szedi a
szemétdíjat Solymáron, és megfelelı adatbázissal rendelkezik.
A járattervek és a hulladékszállítási naptár szerepel az anyagban, már megtalálható a
honlapon is, és a következı Hírmondóban is benne lesz.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı: Lomtalanítás kérdésében tájékoztatást kér, mert
semmiben sem szerepel. Másik kérdése a tájékoztatás a lakosok felé.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Lomtalanítás: rugalmas, házhoz menı. A szerzıdött
ügyfelek április és október között egy alkalommal max. 3 köbméter veszélyes hulladékot nem
tartalmazó szemetet kirakhatnak. Valószínőleg nem a Saubermacher Kft fogja végezni, hanem
mással fogjuk elszállíttatni. Lakossági tájékoztatás a község honlapján GYIK formában van.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Az anyag elkészült, véglegesítése a mai döntéstıl függ. A
Solymári Hírmondó külön számában való megjelenés nem volt megoldható. Max. 2 oldal
terjedelemben lesz kinyomtatva, eljuttatják minden háztartásba, ki lesz helyezve a községi
tájékoztatókon.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselı: Intézmények szemetének elszállítása hogy fog
történni? Eddig ingyenes volt, nincs rá tervezve. Másik kérdése a közterületen keletkezett
szemét elszállítása.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Közterekrıl a szemetet eddig is a Solymári
Településüzemeltetési Kft. végezte, és ez továbbra is így lesz. Az eddigi szerzıdésben nem
volt benne az intézmények és a temetı: a szolgáltató csak elıfizetés ellenében hajlandó
elvégezni. Ezt a költséget ki kell gazdálkodni az intézményeknek, vagy módosítani kell ennek
megfelelıen a költségvetést.
Szeghy Krisztina képviselı: Módosítást kér: legyen benne a lomtalanítás a rendeletben.
A hulladékszállítási szerzıdés több pontban hibás, érdeklıdik, hogy lesz-e másik szerzıdés,
vagy hogyan lehet továbblépni.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A törvény szerint szerzıdni kötelezı, azt visszautasítani
nem lehet.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Valóban vannak nem egyértelmő kérdések. Ezek
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kiküszöbölésére a Gyakran Ismételt Kérdések” adnak segítséget. Az igénybevevık több mint
fele már aláírta a szerzıdést, új szerzıdés kiküldése már nem lehetséges, és nem tartja
szükségesnek, hogy ennél jóval hosszabb szerzıdést kelljen kötni.
Ordódy György képviselı: A lomtalanítást a Solymári Településüzemeltetési kft fogja-e
végezni?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, így lesz áprilistól, valószínőleg a hivatalban és a
kft-nél is be lehet majd jelenteni az igényt. Saját hatáskörben igyekszünk megoldani. A
veszélyes hulladék győjtését sem tartalmazza a rendelet, de évente megvalósul a lakossági
igény miatt, valamint a sütıolaj a TSZ udvarban leadható.
Szeghy Krisztina képviselı: Kéri legyen egy mondat a rendeletben a lomtalanításról.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Amennyiben van konkrét módosító indítvány, azt kéri
benyújtani. Módosító indítvány nem érkezik, több hozzászólás nincs. Felkéri a képviselıtestületet, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 1 fı nem szavazattal a 6/2013. (III. 26.) számú rendeletet megalkotta.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
6/2013. (III. 26.) sz. helyi rendelete
a települési hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról szóló
27/2012. (XII. 18.) sz. helyi rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési hulladék kezelésére
vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás díjáról szóló 27/2012. (XII. 18.) sz. helyi
rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. § az (4) bekezdéssel egészül ki:
„4. § (1) E rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelezı jelleggel igénybe veendı szolgáltatást jelenti.”
2. §
(1) A Rendelet 2. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„2. § (4) Az üdülıingatlanokra és idılegesen használt ingatlanokra vonatkozóan, amennyiben
az érintett ingatlanban a 2. § (1) bekezdésre figyelemmel a Közszolgáltatást Igénybe Vevı az
ingatlan címével azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, úgy a rendeletben foglalt
általános szabályok szerint díjfizetésre köteles.
(5) Azon üdülıingatlanokra és idılegesen használt ingatlanokra vonatkozóan, amelyekben
érvényes lakcímmel senki nem rendelkezik, illetve székhelyéül sincs megjelölve,
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat nem kell fizetni, és a rendelkezésre jogosult a
rendelet 5. sz. mellékletben meghatározott díjakon zsákokat igényelhet a Közszolgáltatótól.”
(2) A Rendelet 2. §-a az alábbi (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„2. § (6) A 6 lakásnál több lakásos társasházi ingatlanok esetében a társasház döntésétıl
függıen a Közszolgáltatást Igénybe Vevı
a) a társasház, vagy
b) a társasházi lakás, vagy
c) a társasház által megadott litermennyiség alapján, egyedi szerzıdéssel a rá esı
arányos rész tekintetében a társasházi lakás.
(7) Társasház döntésének hiányában az adott társasházat kell Közszolgáltatást Igénybe
Vevınek tekinteni.”
3. §
(1) A Rendelet 3. §-a az alábbi (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
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„3. § (3) Az Önkormányzat 2013. április 1. napjától a Közszolgáltatást Igénybe Vevık
részére, - a társasházi Közszolgáltatást Igénybe Vevı esetén a társasházi lakóegységre esı
arányos rész vonatkozásában - legfeljebb 60 literes edényzet igénybevételével a szociálisan
rászorult személy az e rendeletben meghatározott mértékő támogatásra jogosult.
(4) A Polgármester legfeljebb 600 forint/hónap összegő támogatást biztosíthat egyedi kérelem
benyújtásával és környezettanulmány lefolytatásával az alábbi együttes feltételek fennállása
mellett
a) legfeljebb 60 literes edényzet igénybe vétele, és
b) az egy fıre esı mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének legfeljebb 2,7-szeresét
meg nem haladó egy fıre esı jövedelem esetén; valamint
c) solymári állandó lakosú magánszemélyek részére.
(5) A támogatási kérelem benyújtására és elbírálására az önkormányzat szociális
rendeletében foglalt eljárási szabályok az irányadóak.
4. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4. § (1) A zöldhulladék győjtésére a lakosság a Közszolgáltató által meghatározott áron
vásárolhat zsákokat, amiket a szolgáltató április 1. és október 31. közötti idıszakban havi egy
alkalommal szállít el.”
5. §
(1) A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép és a korábbi 5. § száma a 7. §-ra
változik és a (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.
„5. § A közszolgáltatással összefüggı személyes adatok kezelésére a Polgármesteri Hivatal és
a KÖZCSAT Kft. jogosult a hatályos jogszabályok szerint.”
6. §
(1) A Rendelet az alábbi 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Közszolgáltató az e rendelet 4. sz. mellékletében foglalt tárgyévi járatterv és
hulladékszállítási naptár szerint látja el közszolgáltatást.”
(2) A Rendelet 3. sz. mellékleteként e rendelet 1. sz. mellékletével egészül ki.
(3) A Rendelet 4. sz. mellékleteként e rendelet 2. sz. mellékletével egészül ki.
(4) E rendelet a Rendelet 3. § (2) bekezdését, valamint a Rendelet 2. sz. mellékletét hatályon
kívül helyezi.
(5) E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
A képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy e rendeletet egységes szerkezetbe foglalja
a Rendelettel.
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyzı
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ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetve: 2013. március 26. napján.
Solymár, 2013. március 26.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

2. napirendi pont:
40/2013. sz. elıterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
Takácsné Nagy Eszter képviselı: A rendelet módosításának okai: az iskola mőködtetése
átkerült a kft-hez, és az iskolában lévı helységek bérletének jogát át kellene adni a kft-hez,
rendezni kell a jogi helyzetet. Másik ok: a házasságkötések díjainak megváltoztatása,
lehetıséget teremteni a díjmentes házasságkötésre, és megelızni egy jogi konfliktust, hogy ne
alkalmazzanak diszkriminációt a helyi rendeletben.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Az anyakönyvi esemény munkaidıben történı igénybe
vételét kívánjuk díjmentessé tenni. Munkaidın túl 10.000 Ft, többletszolgáltatással (gyertya,
pezsgı, virág): 20.000 Ft. Törlésre kerülne a lakóhely szerinti megkülönböztetés. Javasolná
megfontolni, hogy késıbbiekben a solymáriaknak adjon kedvezményt a meghatározott
díjakból.
Dr. Szente Kálmán polgármester:
Kíván-e hozzászólni valaki?
Marlokné Cservenyi Magdolna NNÖ elnök:
Módosítást kér a rendelet 6.§ 5. pontjában: a mővelıdési ház bérleti díjának tekintetében kéri,
hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat legyen díjmentes.
Továbbá a Lustige Zwerge Óvoda esetében a 9.§-t kérik kiegészíteni egy 3. ponttal, hogy az
óvodavezetı a meghatározott díjakból legfeljebb 50% kedvezményt adhat.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az elıterjesztı befogadja, nem kell róla szavazni.
Szeghy Krisztina képviselı: A 6.§ 4. pontjában a „felsorolt mővelıdı közösségek” mit
jelentenek?
Dr. Szente Kálmán polgármester: a mővelıdési ház saját kultúrcsoportjai.
Szeghy Krisztina képviselı: Nem ért egyet azzal, hogy egyes civilek nagyobb kedvezményt
kapnak, mint mások. Kéri, hogy egységesítsék.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az ingyenesség kiterjesztése az összes civil szervezetre
meggondolandó, hiszen a mővelıdési ház helyiséggazdálkodását borítaná fel.
Szeghy Krisztina képviselı: Felháborítja a helyzet, hogy annak a non-profit szervezetnek,
akinek piacot kell tartania, hogy a mőködését biztosítani tudja, mert az Önkormányzattól
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kevesebb támogatást kap, olyan körülményeket támasztanak, hogy az udvar bérletéért és WC
használatért 6.500 Ft-ot kell fizetnie, amikor nincs is ilyen összeg a rendeletben.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Visszautasítja, hogy az Önkormányzat nem támogatja,
vagy kevéssé támogatja a civil szervezeteket. Solymár kimagaslóan támogatja a civileket, 16
millió Ft van a kulturális tartalékkeretben, és címzett támogatásként a polgárıröknek,
egyházaknak, további súlyos milliók. Ugyanakkor a mővelıdési háznak is gazdálkodnia kell a
helyiségeivel.
Takácsné Nagy Eszter képviselı: A rendelet pontosan fogalmaz, amikor bevétel-orientált és
nem bevétel-orientált rendezvényekrıl beszél. Egy kultúrcsoport esti programját, amit a falu
szórakozására, szórakoztatására szervez, nem lehet egy lapon említeni egy piaccal, ahol van
bevétel.
Konkrét módosító indítványa van, amit elıterjesztıként be is fogad, mely az udvar
használatára vonatkozik. Az iskolaudvar használata a rendeletben az alábbiak szerint
szerepeljen: Iskola udvarának bérleti díja WC használattal összesen: 6.800 Ft + áfa.
Szakemberek jelezték, hogy az udvart mosdóhasználat nélkül nem lehet kiadni, ezért
javasolja, hogy egy összegben szerepeljen a bérleti díj.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérdezi, hogy egyéb hozzászólás van-e. Kéri a
képviselı-testületet, hogy a rendeletmódosításról szavazzanak.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen
szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 1 fı nem szavazattal a 7/2013. (III. 26.) számú
rendeletet megalkotta.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2013. (III. 26.) sz. rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes önkormányzati
tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló 5/2011. (III. 30.) sz. rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvi eljárás
egyes díjairól, valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti
díjairól szóló 5/2011. (X.14.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
(1) A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„2. (1) Az anyakönyvi esemény munkaidıben, hivatali helyiségben történı megkötése
díjmentes, amennyiben a házasuló felek többletszolgáltatást nem kívánnak igénybe venni.
(2) Az anyakönyvi esemény munkaidın kívül hivatali helyiségben történı megkötése
esetén 10.000 Ft+ÁFA összegő díjat kell fizetni, amennyiben a házasuló felek
többletszolgáltatást nem kívánnak igénybe venni.
(3) Az anyakönyvi esemény munkaidın kívüli, hivatali helyiségben történı megkötése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 20.000 Ft+ÁFA összegő díjat kell fizetni.
(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, munkaidın belüli megkötése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000 Ft+ÁFA összegő díjat kell fizetni.
(5) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a 30.000 Ft+ÁFA
összegő díjat kell fizetni.
(6) E rendelet alkalmazásában többletszolgáltatásnak minısül az anyakönyvi
esemény lefolytatásán túlmenı szolgáltatások nyújtása (például gyertyagyújtás,
hanghordozós zeneszolgáltatás).”
2. §
A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.
3. §
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A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) Solymár Nagyközség Önkormányzata valamint Német Nemzetiségi
Önkormányzata által fenntartott intézmények az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt
helyiségeket – olyan rendezvények esetében, melyeken bevétel nem keletkezik –,
díjmentesen használhatják, a tárgyévre vonatkozó külön együttmőködési megállapodás
keretében rögzítetteknek megfelelıen.”
4. §
A Rendelet 9. §-a kiegészül az alábbiak szerinti (3) bekezdéssel:
„(3) A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda vezetıje az (1) bekezdésben
meghatározott díjakból legfeljebb 50% mértékő kedvezményt adhat.”
5. §
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban
„Iskola”) épületében (oktatási, kulturális és sport, társadalmi, politikai jellegő
összejövetel, üzleti tevékenységek esetében) a helyiségek bérleti díja
a) Tornaterem: 3.800,- Ft + ÁFA/óra
b) Tanterem: 2.500,- Ft + ÁFA/óra
c) Kamaraterem: 3.000,- Ft + ÁFA/óra
d) Büfé: 15.000,- Ft+ ÁFA/hó
e) Udvar használata: 6.800,- Ft+ÁFA/alkalom, legfeljebb 5 óra idıtartamra
(2) A Rendelet 11. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A terembérleti szerzıdések megkötésére az iskola mőködtetésével,
üzemeltetésével megbízott (jogi) személy jogosult.”
(3) A Rendelet 11. § (3) és (4) bekezdésében az „iskola vezetıje” „az iskola
mőködtetésével, üzemeltetésével megbízott személy” elnevezésre módosul.
(4) A Rendelet 11. § (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre, a (4) bekezdés
számozása (5) bekezdésre módosul, és a 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„(3) Az iskola mőködtetésével, üzemeltetésével megbízott (jogi) személy az (1)
bekezdésben meghatározott díjakat – a d) pontban meghatározott díj kivételével
– az iskola mőködtetésére köteles fordítani.”
6. §
(1) E rendeletmódosítással a Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy e
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

Záradék:
A rendelet 2013. március 26. napján kifüggesztésre került.
2013. március 26.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

3. napirendi pont
41/2013. sz. elıterjesztés: A gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság
Takácsné Nagy Eszter képviselı: A rendeletmódosítást megtárgyalta az Ügyrendi és az
Oktatási Bizottság is. A rendeletmódosításra azért van szükség, mert a CSANA rendelet
nevelési évre szól.
Két probléma jelentkezett. Ne legyen szükséges elutasító határozat ahhoz, hogy a gyermek
CSANA-ba menjen, ha 5. életévét betöltötte. Ilyet nem is lehet kiadni.
Jegyzı úr méltányossági alapon bírálhasson el beíratást.
A harmadik: İszre megépül a bölcsıde. Amíg a bölcsıde tud biztosítani helyet a
gyermeknek, addig a bölcsıdés korú gyermek CSANA-ba íratását nem támogatják. Abban az
esetben azonban, ha a gyermek már elkezdte CSANA-ban a bölcsıdét, akkor nem
kényszerítik az önkormányzati bölcsıdébe.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a képviselıtestületet, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról.
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Száma: 2013.03.25/3/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a rendeletmódosítást elfogadja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
8/2013. (III.26.) sz. helyi rendelete
A gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 24) sz. helyi
rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek családi
napköziben való ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 24) sz. helyi rendeletét („Rendelet”) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Rendelet 3. § c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) ellátási szerzıdés: az önkormányzat és az általa pályázat útján kiválasztott szolgáltató
között a gyermekek családi napköziben, vagy óvodában való elhelyezésére létrejött
megállapodás, mely a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96-97. §-a alapján kerül megkötésre.”
(2) A Rendelet 3. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) óvoda: az a köznevelési intézmény, amely közoktatásról, illetve a köznevelésrıl szóló
hatályos jogszabályok szerint köznevelési feladatot elláthat.”
2. §
(5) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
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„A solymári állandó lakcímnek a jelentkezés idıpontjában egy éve megszakítás nélkül fenn
kell állnia.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) akinek mindkét szülıje, vagy törvényes képviselıje, illetve különélı vagy elvált szülık
esetében a szülıi felügyeleti jogot gyakorló szülı(k) igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”
3. §
(1) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„4. § (3) Nem kell óvodai elutasító határozat a támogatott elhelyezéshez olyan gyermek
esetében, aki a 2012/13-as nevelési évben már igénybe vette az ellátást olyan szolgáltatónál,
akivel e rendelet alapján az Önkormányzat a 2012/13-as nevelési évben ellátási szerzıdést
kötött.
(4) Nem kell elutasító határozat nem önkormányzati fenntartású óvodában történı támogatott
elhelyezéshez olyan gyermek esetében, aki a 2013/14-es nevelési évben tölti be az ötödik
életévét.
(5) Az Önkormányzat önkormányzati fenntartású bölcsıde megnyitása esetén a megnyitás
napjáig e rendelet szerinti szolgáltatónál már beíratott gyermekek után vállalja a térítési díj
megfizetését addig az idıpontig, amíg a gyermek a hatályos jogszabályok szerint köteles az
óvodai nevelésben történı részvételt megkezdeni. Az önkormányzati fenntartású bölcsıde
megnyitását követıen az Önkormányzat csak a helyhiány miatt a bölcsıdébe fel nem vett
gyermekek után vállalja a térítési díj megfizetését.
(6) A (2) bekezdés b) pontja alapján a szociális helyzete miatt jogosult esetében Solymár
Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló mindenkor hatályos rendelete szerinti szociális rászorultságot kell figyelembe venni.
(7) Amennyiben a jelentkezés idıpontjában nem áll fenn egy éve az (1) bekezdésben
meghatározott solymári állandó lakcím, a jegyzı különös méltánylást érdemlı esetben
felmentést adhat e feltétel alól.”
4. §
(1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6. § (2) A családi napköziben, vagy óvodában a gyermekek napközbeni ellátásának térítési
hozzájárulása a 2013/14-es nevelési évben 20 hetes kortól tankötelessé válásáig 1 500
forint/igénybe vett ellátási nap/fı, valamint 1 000 forint/ igénybe vett ellátási napon legfeljebb
5 óra idıtartamban / fı.”
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti.
5. §
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„9. § (1) Az önkormányzat pályázat útján választja ki azon szolgáltatókat, akikkel ellátási
szerzıdést köt az adott nevelési évre vonatkozóan (szeptember 1 és augusztus 31 között).”
(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre módosul, és az alábbi új (2)
bekezdéssel egészül ki:
„9. § (2) Azoknak a szolgáltatóknak, akik a 2012/13-as nevelési évben ellátási szerzıdést
kötöttek az Önkormányzattal, nem kell újabb pályázatot benyújtaniuk az ellátási szerzıdés
megkötéséhez, amennyiben a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak továbbra is megfelelnek.”
6. §
E rendelet 2013. március 26. napján lép hatályba, rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik. A képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy e rendeletet egységes
szerkezetbe foglalja a Rendelettel.
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetve: 2013. március 26. napján.
Solymár, 2013. március 26.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

4. napirendi pont:
42/2013. sz. elıterjesztés: A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési szabályzata
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Kormányzati döntések, jogszabályi változások tették
szükségessé. Alapvetı lényege, hogy az építéshatósági feladatok 2013. január 1-jétıl
elkerültek, másrészt a járási rendszer létrejött. Az SZMSZ tervezetét az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta. Egyéb lényegi változást nem tartalmaz. A mőszaki iroda megszőnik, a beruházás és
a vagyon csoportként fog mőködni.
Szeghy Krisztina képviselı: Felhívta a figyelmet a rendeletben az adatok hiányosságára.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Természetesen igen, az adatok belekerülnek a rendeletbe.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı: Az anyag összességében jó, korrekt.
Néhány kérdés azért felmerült: a zöldszám hiányzik, kérem pótolni.
4. oldal A jegyzı helyettesítése: Aljegyzı. Van-e aljegyzı, mert úgy tudom, hogy az
irodavezetı látja el a helyettesítési feladatokat.
5. oldal: Szakfeladat: „m.n.s.” kifejezést írjuk ki.
7. oldal: szép ábra, de hiányzik az alpolgármester, és az aljegyzı (ha van).
11. oldal: a képviselı-testületre és a képviselıkre vonatkozó pontok nagyon jól
megfogalmazottak, és nagyon fontos minden egyes bekezdés.
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Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Az adminisztratív adatok természetesen be fognak kerülni.
Az aljegyzı kinevezése a polgármester feladata. Mint ahogy a jegyzınek, úgy az aljegyzınek
a kinevezése is elkerült a képviselı-testület hatáskörébıl.
Az „mns” kifejezést illetıen jogszabály fogalmaz így, nem a tolvajnyelv.
Az alpolgármester azért nincs felsorolva, mert minden feladatát és hatáskörét a polgármester
adja. De oldalirányba bele fogom tenni az ábrába.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Solymárnak jelenleg is van alpolgármestere, Gaál
Gergely országgyőlési képviselı. Jövı ıszig ez nem összeférhetetlen.
Szeghy Krisztina képviselı:
A Titkárság azt jelenti, hogy több titkárnı is van?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Továbbra is egy titkárnı van.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Ügyrendi bizottságon elhangzott egy módosító javaslat, amit
be is fogadtam. 7. oldal: polgármester hatáskörei: „az önkormányzati intézmények vezetıinek
tekintetében”
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı: Az SZMSZ-ben sok az átjárás az Ügyrendhez.
Kérdéseim, amikre lehet, hogy az ügyrendben található a válasz: A Kft felé menı
megnövekedett feladatok felelıssége és kapcsolattartás kinek a feladatkörében szerepel?
A közlekedési és forgalmi viszonyokkal kapcsolatos kérdésekben melyik szervezeti egység
illetékes.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Ez a polgármesteri hivatal SZMSZ-e, nem az
Önkormányzaté. Ez egy jóval kisebb egység. A konkrét kérdésre: nem tartom indokoltnak,
hogy a kft-t ilyen formában behelyezzük az SZMSZ-be. A beruházással, vagyonnal és
településfejlesztéssel foglalkozó kolléganık tartanak kapcsolatot közvetlenül a kft-vel.
A közlekedéssel kapcsolatban a közterület-felügyelet, illetve a vagyon, és a beruházás lehet
illetékes.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A kft közvetlenül a polgármestertıl kapja a
megbízásokat. Az igényeket, kéréseket mőszaki végzettségő kolléga megnézi, egyeztet a
polgármesterrel, és megbízást ad a kft-nek. A kereteket a pénzügy követi.
Kérdés, hozzászólás nincs. Felkéri a képviselı-testületet, hogy szavazzanak.
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Száma: 2013.03.25/4/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal –
mellékletként szereplı – Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Melléklet a 43/2013. (III. 25.) sz. önkormányzati határozathoz

A SOLYMÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI
SZABÁLYZATA
Jóváhagyta Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselı-testülete a 43/2013. (III. 25.) számú határozatával

2013. március
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I. FEJEZET
A Polgármesteri Hivatal létrejötte, adatai, jogállása
1. A Polgármesteri Hivatal létrejötte
1.1. A Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a Képviselı-testület – mint alapító
(2.1. pont) - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38.
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással hozta létre.
Alapító okiratát a Képviselı-testület a 70/2009. (V.29.) számú határozatával 2009. május 29én fogadta el.
1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselıtestülete az önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz. létre. A hivatal közremőködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének
összehangolásában.
2. A Hivatal adatai
2.1. Az alapító szerv megnevezése:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete
2.2. Hivatalos megnevezése
Solymári Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 1.
2.3. Rövidített megnevezése
Solymári Polgármesteri Hivatal
2.4. Elérhetıség

Székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 1.
Levélcím:
Telefon:

2083 Solymár, Pf. 1.
központi szám : +36-26-560-600
ingyenesen hívható zöld szám : 06-80-204-100
Fax:
+36-26-560-606 (Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda)
E-mail: info@solymar.hu
Honlap:
www.solymar.hu
2.5. Jelzıszámai
Adószám: 15390125-2-13
KSH kód: 15390125-8411-321-13
PIR törzskönyvi azonosító szám: 390121
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Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Megye kód: 13
Településtípus: nagyközség
Pénzforgalmi jelzıszám: 11742245-15730136
Számlavezetı bank: OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiók
Alaptevékenység TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 712345
3. A Hivatal jogállása
3.1. Jogállása
A Hivatal önálló jogi személy, amely rendelkezik a Polgári Törvénykönyvben és egyéb
jogszabályokban meghatározott, az önálló jogi személyiséghez kapcsolódó jogokkal és
kötelezettségekkel.
3.2. Irányító szerve
A Hivatal irányító szerve Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete
(székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 1.).
3.3. Gazdálkodási jogköre
A Hivatal elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı, gazdálkodási formáját tekintve
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
3.4. Vezetése
A Hivatalt a jegyzı vezeti. Távollétében helyettesítését az aljegyzı látja el.
3.5. Képviselete
A Hivatalt a jegyzı képviseli. Képviseleti jogköre gyakorlásának jogát esetenként, illetve
meghatározott ügyekben, vagy ügykörökben átruházhatja.
3.6. Illetékességi területe
Solymár Nagyközség közigazgatási területe. Illetékessége kiterjed továbbá a jogszabályon,
illetve szerzıdéses jogviszonyon alapuló – más közigazgatási területen ellátandó –
feladatokra.
II. FEJEZET
A Hivatal által ellátott tevékenységek
 Általános feladatok


A Hivatal közfeladata:
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Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat mőködésével, valamint a
polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közremőködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének
összehangolásában.


A
Hivatal
közfeladatának,
alaptevékenységének
szakfeladatrendje szerinti megjelölése:

államháztartás

Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
A Hivatal által ellátott szakfeladatok:
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek,
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek,
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek,
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek,
841110 Önkormányzati jogalkotás,
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége,
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés,
841169 M.n.s egyéb kiegészítı szolgáltatások,
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon,
882201 Adósságkezelési szolgáltatás,
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás,
882119 Óvodáztatási támogatás,
882111 Rendszeres szociális segély,
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mőszaki vizsgálat, elemzés.
III. FEJEZET

-

A Hivatal szervezeti tagozódása
A Hivatal az alábbi belsı szervezeti egységekre tagozódik:
Iroda

-

01

Titkárság

02

Költségvetési és Pénzügyi Iroda

03

Beruházási, vagyon-gazdálkodási és
Településrendezési Csoport

04

Hatósági Iroda

Helyiség

A Hivatalnak nincs jogi személyiségő szervezeti egysége.
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-

-

A Hivatal irodáit vezetıi munkakörrel rendelkezı irodavezetık vezetik. Az irodavezetıt a
jegyzı által megbízott irodavezetı helyettesíti.
A Hivatalban az engedélyezett álláshelyek számát a Képviselı-testület évente, a
mindenkor hatályos költségvetési rendeletében határozza meg.
A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyt a vonatkozó jogszabályok valamint a
Közszolgálati Szabályzat határozzák meg.
A Hivatal elhelyezését, - feladatellátását - szolgáló vagyon:
Ingatlanok:
6.1. Solymár, József Attila u. 1. (hrsz.: 350)
Immateriális vagyon, tárgyi eszközök: a költségvetési szerv vagyonleltárában felsorolt, és
a szervezet mőködését szolgáló ingó vagyontárgyak.

-

A feladatellátást szolgáló vagyon az alapító önkormányzat tulajdonában van, az
ingatlanokat az alapító bocsátja rendelkezésre. A vagyontárgyak a Polgármesteri Hivatal
használatában vannak. Az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a Polgármesteri Hivatalt
az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint illeti meg.

A Solymári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
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IV. FEJEZET

A Hivatal mőködési rendje, a munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök
1. A Hivatal irányítása
2.

A polgármester

A polgármester a Képviselı-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a Hivatalt. E
jogkörében a polgármester:
(6)Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal e feladatot
ellátó irodáinak közremőködésével látja el;
(7)a jegyzı javaslatára meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában;
(8)irányítja az alpolgármester(ek) tevékenységét, meghatározza az alpolgármester(ek)
feladatait;
(9)gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzı és az aljegyzı tekintetében;
(10)
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester(ek) és az
önkormányzati intézmények vezetıi tekintetében;
(11)
az Mötv. 81. § (4) bekezdése alapján egyetértési jogot gyakorol – az általa
meghatározott körben – a polgármesteri hivatal köztisztviselıje, alkalmazottja
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetıi megbízásához, felmentéséhez, vezetıi
megbízásának visszavonásához és jutalmazásához;
(12)
a Hivatal irányítása és az irodák tevékenységének koordinációja érdekében
rendszeres vezetıi értekezletet tart;
(13)

hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

(14)
a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a Hivatal belsı
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározására;
(15)
törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendeletben elıírt
esetekben honvédelmi, polgárvédelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt vesz az
országos közigazgatási feladatok irányításában;
(16)

közigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelıs;

(17)
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyzıre, a polgármesteri hivatal ügyintézıjére;
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(18)



jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjeit.

Az alpolgármester(ek)

Az alpolgármesterek közremőködnek a polgármester feladat- és hatáskörének ellátásában,
feladataikat a polgármester irányítása mellett látják el. E körben az alpolgármesterek:
a) a polgármester által meghatározott feladataikat a szakmailag érintett irodák
közremőködésével látják el;
b) részt vesznek a vezetıi értekezleteken;
c) feladatkörükben segítik a polgármesteri döntések elıkészítését és végrehajtásuk
ellenırzését.
 A Hivatal vezetése
2.1. A jegyzı
A jegyzı vezeti a Hivatalt. E jogkörében a jegyzı:
a) megszervezi, összehangolja, és ellenırzi a Hivatal irodáinak munkáját;
b) feladatkörében segíti a polgármesteri döntések elıkészítését és végrehajtásuk
ellenırzését;
c) meghatározza az aljegyzı feladatait, irányítja és ellenırzi az aljegyzı munkáját;
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal közszolgálati és munkajogviszonyban álló
dolgozói (továbbiakban: munkavállaló) felett, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az aljegyzı tekintetében, figyelemmel a polgármester által meghatározott
egyetértési jogra;
e) az egyéb munkáltatói jogokat – az irodák munkavállalói tekintetében – átruházhatja az
irodavezetıre;
f) javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal feladatainak meghatározására az
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és
végrehajtásában;
g) gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
h) döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
i) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
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j) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
k) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
l) részt vesz a vezetıi értekezleteken;
m) az irodavezetık részére rendszeres értekezletet tart;
n) gondoskodik a Hivatal munkavállalóinak képzésérıl és továbbképzésérıl;
o) gondoskodik a belsı szabályozások elkészítésérıl és azok folyamatos naprakészen
tartásáról;
p) gondoskodik a Hivatal minıségirányítási kézikönyvében foglaltak betartásáról és
betartatásáról;
q) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
r) tanácskozási joggal vesz részt a képviselı-testület, a képviselı-testület bizottságának
ülésén;
s) ellátja a Képviselı-testület által meghatározottak szerint az önkormányzat által alapított
és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenırzését. Az ellenırzésért
felelıs hatásköre nem átruházható.
t) biztosítja a belsı ellenırzés feladatellátásának függetlenségét;
u) elkészíti a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentést a vonatkozó jogszabályi
elıírások figyelembe vételével, melyben értékelést ad a mőködı belsı ellenırzési
rendszerrıl és megküldi a polgármester részére a tárgyévet követı év május 31-ig;
v) javaslatot tesz a szervezeti egységek ügyrendjeire;
w) évente beszámol a képviselı-testületnek a hivatal tevékenységérıl.
2.2 Az aljegyzı
Az aljegyzı - a jegyzı által meghatározottak szerint és a jegyzı irányításával - közremőködik a
Hivatal vezetésében, munkájának megszervezésében.
E jogkörében az aljegyzı:
- ellátja – a jegyzı akadályoztatása esetén – a jegyzı helyettesítését;
- aljegyzıi funkciója mellett ellátja a Hatósági Iroda vezetését;
- segíti a jegyzıt a hivatali teendıinek ellátásában a jegyzı utasításai szerint.
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2.3. Az irodavezetık
A Hivatal belsı szervezeti egységeinek vezetıi az irodavezetık.
Az irodavezetı általános feladatai:
a) az általa vezetett iroda munkájának szakszerő és jogszerő megszervezése, irányítása,
ellenırzése;
b) felelıs az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok maradéktalan végrehajtásáért,
c) elkészíti az iroda ügyrend tervezetét, gondoskodik a jóváhagyásáról, figyelemmel kíséri
az ezzel kapcsolatos változásokat és folyamatosan gondoskodik a változások
átvezetésérıl;
d) gondoskodik az iroda munkavállalói részére a munkaköri leírások elkészítésérıl,
folyamatos karbantartásáról;
e) gyakorolja az iroda munkavállalói tekintetében a jegyzı által átruházott egyéb
munkáltatói jogokat;
f) gyakorolja a polgármester, illetve a jegyzı által meghatározottak szerint a
kiadmányozási jogkört;
g) segíti a polgármester, alpolgármester(ek) testületi és bizottsági munkáját;
h) gondoskodik a belsı szabályozásokban foglaltak érvényesülésérıl, a munkafegyelem
biztosításáról;
i) feladatkörében munkaértekezletet tart, részt vesz – meghívás esetén – a vezetıi
értekezleten;
j) feladatkörét érintıen eleget tesz
meghatározott követelményeknek;

a

Hivatal

minıségirányítási

kézikönyvében

k) feladatkörét érintı napirendi pont tárgyalásakor a képviselı-testület valamint a
bizottságok ülésén köteles részt venni.
 A Szervezeti egységek általános feladatai
3.1. A Hivatal valamennyi irodájának feladata saját feladatkörében:
3.1.1. A Képviselı-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatban:
- döntések elıkészítése és határidıben történı végrehajtásuk megszervezése;
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- az SzMSz-ben meghatározottak szerint elıterjesztések, javaslatok és helyi önkormányzati
rendeletek tervezeteinek elıkészítése, illetve az azokban való közremőködés;
- beszámolás a képviselı-testületi döntések végrehajtásáról;
- gondoskodás
a) a bizottságok ügyviteli-technikai feladatainak ellátásáról;
b) a Képviselı-testület, a bizottságok döntéseinek nyilvántartásáról;
c) a polgármester, illetve a jegyzı intézkedéseinek elıkészítésérıl a Képviselı-testület, a
bizottságok döntéseivel kapcsolatban;
- részvétel a Képviselı-testület, a bizottságok munkájában.
3.1.2. Az önkormányzati képviselık munkájával kapcsolatban:
- a képviselı részére tájékoztatás adása;
- közremőködés az interpellációk és képviselıi kérdések kivizsgálásában, illetve
megválaszolásában;
- a képviselıi indítványok, kérdések és interpellációk nyilvántartása;
- a képviselıi kezdeményezések, javaslatok végrehajtásának figyelemmel kísérése és
- közremőködés az ezek alapján tett intézkedések elıkészítésében, nyilvántartásában.

3.1.3. A polgármester (alpolgármesterek) munkájával kapcsolatban:
- a polgármester (alpolgármester) önkormányzati és államigazgatási feladatainak,
hatásköreinek és hatósági jogköreinek ellátásában való közremőködés, a
- döntéshozatal elıkészítése;
- a honvédelmi, polgárvédelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármester
- feladatainak ellátásában való közremőködés, a döntéshozatal elıkészítése;
- a polgármester által meghatározott körben a kiadmányozási jogkör gyakorlása;
- a polgármester munkáltatói jogköre gyakorlásának segítése;
- a polgármester döntése szerint eljár az állampolgári közérdekő bejelentések,
- javaslatok és panaszok megválaszolása tekintetében.
3.1.4. A jegyzı munkájával kapcsolatos feladatok:
- a jegyzı államigazgatási feladatainak, hatásköreinek és hatósági jogköreinek ellátásában,
valamint a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben való
közremőködés, a döntéshozatal elıkészítése;
- a jegyzı vezetési és szervezési tevékenységének segítése;
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- a jegyzı számára a belsı szabályozások elıkészítése;
- a jegyzı által meghatározott ügyekben a kiadmányozási jogkör gyakorlása;
- a jegyzı törvényességi felülvizsgálati, hatósági tevékenységének segítése;
- a jegyzı munkáltatói feladatai ellátásának segítése;
- az önkormányzati intézmények felett a jogszabályok által meghatározott körben a
szakmai irányítási és törvényességi felügyeleti jegyzıi tevékenység ellátásában
történı közremőködés;
- a jegyzı döntése szerint eljár a jegyzı ügyfélfogadása, az állampolgári közérdekő
bejelentések, javaslatok és panaszok megválaszolása tekintetében.
3.2. A Szervezeti egységek munkavállalójának általános feladatai
3.2.1. Ellátja az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási hatósági ügyek
döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a belsı
szabályozásokban meghatározottak szerint.
3.2.2. Biztosítja az ügyfelek ellátási igényeinek folyamatosan magas színvonalon történı
kielégítését úgy, hogy a hivatali tevékenység és a szolgáltatás minısége megfeleljen az
ügyfelek és a jogszabályok által támasztott követelményeknek.
3.2.3. A munkavállalók feladatait a munkaköri leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a
felelısség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazza: a
munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık alá- és
fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a megjelölését, a
munkakörre vonatkozó sajátos elıírásokat és a helyettesítés módját, illetve a pénzügyigazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatait.
3.2.4. A munkavállalók kötelesek
maradéktalanul ellátni.

a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat

 A Hivatal szervezeti egységei által ellátott részletes feladatok
4.1.

A szervezeti egységek által ellátott feladatok és a munkafolyamatok leírását, valamint a
munkakörökhöz kapcsolódó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját,
a helyettesítés rendjét valamint az ezekhez kapcsolódó felelısségi szabályokat a
szervezeti egységek ügyrendjei, valamint azok mellékletei tartalmazzák.



Az ügyrendet – érintett irodavezetı bevonásával – a jegyzı készíti el, és nyújtja be a
polgármester részére jóváhagyásra.

4.3.

Az ügyrend tartalmi elemei:
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 Általános rendelkezések
 A szervezeti egység neve és adatai
 A szervezeti egység szervezeti felépítése és mőködési rendje
 A szervezeti egység által ellátott feladatok
 A szervezeti egység által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírása
 Hatáskörök gyakorlásának módja
 Szignálás és kiadmányozás folyamata
 A belsı kapcsolattartás és értekezletek rendje
 A szervezeti egység által ellátott vagy közremőködésével megvalósuló helyszíni szemle
rendje
 Egyéb munkaszervezési/munkavégzési szabályok
Az ügyrendek mellékletét képezi:
1. Szervezeti egység létszáma és munkakörök felsorolása
2. Szervezeti egység dolgozóinak munkaköri leírásai
3. Szervezeti egység feladat- és hatásköri jegyzéke
4.4.

Az ügyrendben meghatározott feladatok munkafolyamatainak részletes leírását a
vonatkozó jogszabályi elıírások valamint a Hivatal Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

A szervezeti egységek ügyrendjeinek naprakészen tartásáért a szervezeti egységek vezetıi
felelnek.
 A Hivatal gazdasági szervezete

4.5.

5.1.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9.§ában foglalt feladatokat – mint a Hivatal gazdasági szervezete – az alábbi szervezeti
egység látják el:
- Pénzügyi és Költségvetési Csoport

5.2.

A gazdasági szervezet feladatainak részletes leírását az érintett szervezeti egység(ek)
ügyrendjei tartalmazzák.

5.3.

A gazdasági szervezet feladatkörében közvetlenül, illetve a pénzügy és gazdálkodási
feladatok tekintetében a Hivatal szervezeti egységeinek közremőködésével ellátja a
Hivatal éves költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, valamint a Hivatal
mőködtetésével, üzemeltetésével, a Hivatal vagyongazdálkodása körében a beruházással,
a vagyon használatával, hasznosításával és védelmével kapcsolatos feladatokat.

5.4.

A gazdasági szervezetbe tartozó egységek vezetıi önállóan felelısek a szakmai
tevékenységek ellátásáért, míg a feladat ellátás gazdasági,- pénzügyi vonatkozásában
integrálódnak a gazdasági szervezetbe.
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 Belsı ellenırzés
6.1.

A Hivatal a belsı ellenırzési tevékenységet 1 fı megbízásos jogviszonyban
foglalkoztatott belsı ellenır alkalmazásával biztosítja.

6.2.

A belsı ellenırzés az ellenırzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába
nem vonható be, a tevékenységének tervezése során önállóan jár el, ellenırzési terveit
kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli ellenırzések figyelembevételével állítja
össze.

6.3.

A belsı ellenırzés elemzi, vizsgálja a belsı kontrollrendszerek kiépítésének,
mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; a gazdaságosságot
és hatékonyságot.
Elemezi és vizsgálja a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

6.4.

A feladatellátás során a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és
ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetıje
számára a költségvetési szerv mőködése eredményességének növelése, valamint a belsı
kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében.
Nyomon követi az ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

6.5.

A belsı ellenırzés a feladatok ellátása során a nemzetközi és a magyarországi
államháztartási belsı ellenırzési standardok és a belsı ellenırzési kézikönyvben
rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet is ellát.

6.6.

A belsı ellenırzés a tevékenysége során szabályszerőségi, pénzügyi, rendszer- és
teljesítmény-ellenırzéseket, illetve informatikai rendszerellenırzéseket, valamint az
éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenırzéseket
végez a rendelkezésre álló erıforrások szerint.

6.7.

A belsı ellenır köteles az ellenırzési tevékenysége során
- az ellenırzési programban foglaltakat végrehajtani;
- az objektív véleménye kialakításához
körülményeket megvizsgálni;

elengedhetetlen

dokumentumokat

és

- megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, és azokat
elegendı és megfelelı bizonyítékkal alátámasztani.
6.8.

Amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, haladéktalanul jelentést tesz a belsı ellenırzési vezetınek, annak érintettsége esetén
a jegyzınek vagy a polgármesternek.
A belsı ellenır köteles a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megırizni.
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6.9.

A belsı ellenır a kockázatelemzés alapján stratégiai ellenırzési tervet és éves ellenırzési
tervet készít, amelyeket a jegyzı részére a jogszabályban meghatározott idıpontig
jóváhagyásra megküld.

6.10. A stratégiai ellenırzési terv - összhangban a költségvetési szerv hosszú távú céljaival meghatározza
- a belsı ellenırzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, hosszú távú célkitőzéseket,
stratégiai célokat;
- belsı kontrollrendszer értékelését;
- kockázati tényezıket és értékelésüket;
- belsı ellenırzésre vonatkozó fejlesztési tervet;
- szükséges ellenıri létszám és az ellenıri képzettség felmérését.
6.11. A belsı ellenır - összhangban a stratégiai ellenırzési tervvel - összeállítja a tárgyévet
követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervet.
Az éves ellenırzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belsı
ellenırzés rendelkezésére álló erıforrásokon kell alapulnia.
Az éves ellenırzési tervet a belsı ellenır a költségvetési szerv vezetıjének
egyetértésével módosíthatja.
Soron kívüli ellenırzést a költségvetési szerv vezetıjének javaslatára, illetve a belsı
ellenırzési vezetı kezdeményezésére lehet végezni.
6.12. A költségvetési szerv belsı ellenıre a tárgyévet követı évre vonatkozó éves ellenırzési
tervét megküldi a jegyzı részére minden év október 31-ig.


Munkáltatói jogok gyakorlása

7.1.1.

7.1. Polgármester
A polgármester – pályázat alapján határozatlan idıre – nevezi ki a jegyzıt, a jegyzı
javaslatára az aljegyzıt, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az
önkormányzati intézményvezetık tekintetében.
Az önkormányzati tanácsadók illetve önkormányzati fıtanácsadók felett a munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
A polgármester az egyetértési jogát az Mötv. 81. § (4) bekezdésében meghatározottak
szerint gyakorolja.
7.2. Jegyzı
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7.2.1. A hivatal dolgozói felett a munkáltatói jogokat a jegyzı a közszolgálatra és egyéb
foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint gyakorolja.
7.2.2. A jegyzı gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzı tekintetében.
7.2.3. A jegyzı egyes munkáltatói jogkörében a kiadmányozás gyakorlását belsı szabályozás
keretében az irodavezetıkre átruházhatja.
7.2.4. Az irodavezetık által ellátott munkáltatói feladatokat a Hivatal Közszolgálati Szabályzata
tartalmazza.

Közérdekő adatok
8.1.

A Hivatalnak és az önkormányzati intézményeknek gondoskodniuk kell a közérdekő
adatok közzétételérıl.

8.2

A közérdekő adatok közzétételének szabályait, illetve az e feladatban közremőködı
munkaköröket, a munkakörök közötti együttmőködés rendjét, valamint a közérdekő és
közérdekbıl nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjét
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Közzétételi Szabályzata határozza meg.

V. FEJEZET
A Hivatal mőködésére vonatkozó általános szabályok
A munkaidıvel, és az ügyfélfogadás rendjével kapcsolatos rendelkezéseket a hivatali SzMSz 1.
sz. melléklete tartalmazza.
1.

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

1.1.

A Hivatal szervezeti egységei a hatékony feladatellátás érdekében kötelesek
együttmőködni egymással. Az együttmőködés módjának, idıpontjának és idıtartamának
megválasztását a vonatkozó jogszabályi és egyéb belsı szabályozások, valamint a Hivatal
minıségirányítási rendszerének alapelemét képezı ügyfélközpontú szemlélet határozzák
meg.

1.2.

Az együttmőködés során az adott feladat ellátásával megbízott munkatárs közvetlenül
veszi fel a kapcsolatot a végrehajtásban érintett, illetve a feladat ellátásához szükséges
információval rendelkezı más szervezeti egység munkatársával.
Amennyiben a kapcsolat felvétele vagy a kapcsolattartás során az együttmőködés nem
biztosítja az 1.1 pontban meghatározottakat, az érintett szervezeti egységek vezetıi
haladéktalanul egyeztetnek az együttmőködés megfelelı kialakítása érdekében.

1.3.

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás intézményesített formája az apparátusi
értekezlet, valamint a vezetıi áttekintı értekezlet (VÁÉ). A VÁÉ szervezésével,
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lebonyolításával, dokumentálásával kapcsolatos folyamatot a Hivatal minıségirányítási
kézikönyve szabályozza.
Amennyiben a kapcsolattartás során felmerült problémák megoldását az 1.2 pontban
leírtak nem biztosítják, a szükséges döntést a VÁÉ keretében hozza meg a Hivatal.
A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás során törekedni kell az egyszerő,
költségtakarékos és gyors megoldások alkalmazására (személyes egyeztetés, telefon, email).
Papír alapú kapcsolattartásra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor, fı szabályként
abban az esetben, ha azt jogszabály vagy más (belsı) szabályozás kötelezıvé teszi.
2. A Hivatal és a külsı szervek kapcsolata

1.4.

2.1. Funkcionális kapcsolattartás
2.1.1. Pályázatok
Kapcsolattartásra a vonatkozó szerzıdésben meghatározottak szerint kerül sor.
Adatszolgáltatás ezekben az esetekben a szervezeti egység vezetıjének egyidejő
tájékoztatása mellett teljesíthetı. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon
keresztül vagy e-mailben.
2.1.2. Adatszolgáltatás
A Hivatal szervezeti egységei a vonatkozó jogszabályokban valamint a belsı
szabályozásokban meghatározott módon és idıben kötelesek az erre felhatalmazott
munkatárson keresztül adatszolgáltatást teljesíteni. Amennyiben az adatszolgáltatás eseti
jellegő (pl. külsı szerv általi vizsgálat esetén) az adatszolgáltató személyét a jegyzı jelöli
ki.
2.1.3. Hatósági eljárás egyéb résztvevıi
A Hivatal munkatársai a feladatuk ellátása során az érintett tárhatóságokkal,
szakhatóságokkal, illetve az eljárás egyéb résztvevıivel a munkaköri leírásukban valamint
a vonatkozó jogszabályokban és belsı szabályozásokban meghatározottak szerinti
kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás módjának megválasztásánál kiemelt figyelemmel
kell lenni a jogszabályi elıírásokra valamint a költséghatékonyságra.
2.2. Tanácskozási jellegő kapcsolattartás

3.
3.1.

A Hivatal kijelölt munkatársai kötelesek a munkaköri leírásukban foglaltak szerint az
alábbi eseményeken részt venni, azokon – szükség szerint - a döntést segíteni:
- képviselı-testületi ülés;
- képviselı-testület bizottságainak ülései;
- szakmai elıadások, konferenciák;
- intézményekkel, partnerszervezetekkel történı egyeztetések.
A Hivatal mőködésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
A Hivatal épületének bejáratánál, jól látható helyen címtáblát, a nemzeti zászlót, Solymár
Nagyközség Önkormányzatának zászlóját valamint az Európai Unió zászlóját kell
elhelyezni.
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3.2.

A Hivatalban reklámhordozó csak a jegyzı engedélyével helyezhetı ki.

3.3.

Bombariadó esetén követendı eljárás

Amennyiben a Hivatal bármelyik munkatársának tudomására jut, hogy az épületben
bombát, robbanó eszközt helyeztek el, köteles haladéktalanul értesíteni a jegyzıt, aki
gondoskodik a rendırség valamint a tőzoltóság értesítésérıl.
A jegyzı utasítására az épület(ek)ben lévı valamennyi személy köteles elhagyni a Hivatal
épületét.
4. A Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
A Hivatal alaptevékenységét meghatározó legfontosabb jogszabályok:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Alaptörvény
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl
2011. évi CCIII. törvény az országgyőlési képviselık választásáról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról (Jat.)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és
hatásköreirıl
1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába adásáról
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvérıl
2011. évi CXCIX törvény (Kttv.) a közszolgálati tisztviselıkrıl
1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról és
végrehajtási rendeletei
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról
1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérıl
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl
és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes
kérdéseirıl
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekrıl
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(26) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
(27) 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl
(28) 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekbıl nyújtott támogatások
átláthatóságáról
(29) a mindenkori hatályos költségvetési törvény
A szervezeti egységek feladatköréhez kapcsolódó jogszabályok megnevezését a
Szervezeti egységek ügyrendjeihez kapcsolódó feladat- és hatásköri jegyzékek
tartalmazzák.
5. A Hivatal mőködési rendjét meghatározó egyéb dokumentumok
5.1. Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata
5.2. A polgármester és a jegyzı által kiadott belsı szabályozások
5.3. A szervezeti egységek ügyrendjei
6. A Hivatal belsı szabályozási rendje:

• Polgármesteri normatív utasítás: a polgármester vezetése, irányítása, felügyelete alá
tartozó szervek mőködését, tevékenységét szabályozó, a Jat. valamint a 32/2010. (XII.
31.) KIM rendelet 14.§-ában meghatározottak alapján kiadott közjogi
szervezetszabályozó eszköz

• Jegyzıi normatív utasítás: a jegyzı vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek
mőködését, tevékenységét szabályozó, a Jat. valamint a 32/2010. (XII. 31.) KIM
rendelet 14. §-ában meghatározottak alapján kiadott közjogi szervezetszabályozó
eszköz.

• Polgármesteri és jegyzıi együttes intézkedés: a polgármester és a jegyzı feladatkörét
egyaránt érintı, általános vagy eseti feladat meghatározása, a végrehajtás rendjének
belsı szabályozása.

• Polgármesteri intézkedés: a polgármester feladatkörében általános vagy eseti feladat
meghatározása és a végrehajtás rendjének belsı szabályozása.

• Jegyzıi intézkedés: a jegyzı feladatkörében általános vagy eseti feladat meghatározása
és a végrehajtás rendjének belsı szabályozása.

• Polgármesteri és jegyzıi együttes körlevél: a polgármester és a jegyzı feladatkörét
egyaránt érintı, a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás.

• Polgármesteri körlevél: a polgármester feladatkörében a munkavégzéssel kapcsolatos
tájékoztatás.

• Jegyzıi körlevél: a jegyzı feladatkörében a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás.
Az a.-b. pontban foglaltaknak megfelelıen kell kiadni a dokumentumot abban az esetben,
ha jogszabály „szabályzat” kiadását elıírja, vagy a Hivatal általános mőködésével
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összefüggı illetve egy-egy kiemelt fontosságú és részletes szabályozást igénylı hivatali
folyamat szabályozását tartalmazza.

7.

A belsı szabályozás jóváhagyásra történı elıkészítésérıl, aktualizálásáról a szakmai
feladatot ellátó iroda vezetıje gondoskodik.
A bélyegzık leírása

7.1. A Hivatal hivatalos tevékenysége során jogosult az elnevezésének megfelelı,
Magyarország címerével ellátott és nyilvántartásba vett körbélyegzıt és fejbélyegzıt
használni.
7.2. A Hivatal hivatalos körbélyegzıje:
”Solymári Polgármesteri Hivatal” feliratú számozott bélyegzı, középen az ország
címerével.
7.3. A hivatalos bélyegzı lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával, illetve neve
mellett a „h” jelzéssel és az arra felhatalmazott aláírásával ellátott kiadmányon lehet
használni.
7.4. A Hivatal és szervezeti egységei hivatalos fejbélyegzıje:
„Solymári Polgármesteri Hivatal ……………Iroda/Csoport”, a Hivatal székhelye címével.
7.5. A Hivatalban használt valamennyi bélyegzırıl, annak lenyomatáról nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzıt ki és mikor vette
használatba, melyet az átvevı személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.
A nyilvántartás vezetéséért a Titkárság vezetıje a felelıs.
7.6. Az átvevık személyesen felelnek a bélyegzık megırzéséért.
VI. FEJEZET

1.

Vegyes és záró rendelkezések
A Hivatali SzMSz-t valamennyi iroda és munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani,
melynek elıírásait kötelesek megtartani.

2.

A szervezeti egységek vezetıi kötelesek gondoskodni a hivatali SzMSz-ben foglaltak
megismertetésérıl és betartatásáról.

3.

A Hivatal mőködésével összefüggı – a hivatali SzMSz-ben nem szabályozott - folyamatok
külön belsı szabályozások formájában kerülnek azonosításra és leírásra.

4.

A Hivatal SzMSz-ének mellékletét képezik:
1. melléklet – A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje
2. melléklet

–

Jegyzék

a

Polgármesteri
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Hivatal

vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséggel járó munkaköreirıl

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

ZÁRADÉK
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a Képviselı-testület a 2013. március 25-i ülésén
meghozott 43/2013. (III. 25.) sz. határozatával jóváhagyta.
Solymár, 2013. március 25.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı
1. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje
I.

A polgármesteri hivatal dolgozóinak MUNKARENDJE – a közterület-felügyelık
kivételével - a következı:

Hétfı:
8,00 órától
18,00 óráig
Kedd:
8,00 órától
16,00 óráig
Szerda:8,00 órától
16,30 óráig
Csütörtök:
8,00 órától
16,00 óráig
Péntek:8,00 órától
13,30 óráig.
II.

Az ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

II.1. POLGÁRMESTER: I. pontban foglaltak szerint, illetve elızetes telefonos egyeztetés
alapján
II.2. ALPOLGÁRMESTEREK:
telefonos egyeztetés alapján
II.3. JEGYZİ:
I. pontban foglaltak szerint, illetve elızetes telefonos egyeztetés
alapján
II.4.
Irodavezetık és csoportvezetık ügyfélfogadási rendje megegyezik az irodák
ügyfélfogadási rendjével.
II.5. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfı:

13,00 órától

18,00 óráig
41

Szerda: 8,00 órától

16,30 óráig
2. számú melléklet
JEGYZÉK

a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköreirıl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jegyzı
Aljegyzı
Irodavezetı
Számítástechnikai rendszergazda
Közbeszerzési ügyintézı
Gazdálkodási ügyintézı
Hatósági ügyintézı

5. napirendi pont:
43/2013. sz. elıterjesztés: Jezsek Lajos területvásárlási kérelme
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
Cser Angéla képviselı: A Kakukkhegy utcából Jezsek Lajos tulajdonos a közterületbıl
elbirtokolt terület ügyét szeretné rendezni. Az utca vonalvezetése nagyon érdekes, a területek
lehatárolása nem egyenes vonalú. Ezért történhetett, hogy az elızı tulajdonos a közterületbıl
nagyobb területet kerített le magának. A bizottság úgy döntött, hogy nem a jelenleg lehatárolt
területet, hanem annál kisebbet javasol eladásra, hogy a kerítés a szomszéd kerítésekkel egy
vonalba kerüljön.
Dr. Szente Kálmán polgármester:
Kérdés, hozzászólás nincs, felkéri a képviselı-testületet, hogy szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 928
Száma: 13.03.25/5/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
9
90.00
75.00
Nem
0
0.00
0.00
Tartózkodik
1
10.00
8.33
Szavazott
10
100.00
83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távol
2
16.67
Összesen
12
100.00
Megjegyzés:
Cser Angéla
Igen
Dobrovkáné Dér Borbála
Igen
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Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Emesz Lajos
Gaal Gergely

928

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/5/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 2462
hrsz. alatt nyilvántartott 1119 m2 nagyságú, kivett közterület megjelöléső ingatlanból a
GEO-MICRO Bt. által készített, 2013. 02. 22-én kelt változási vázrajz szerint kialakított 26
m2 nagyságú területet Jezsek Lajos részére 12.000 Ft/m2 + ÁFA áron értékesíti.
A telekalakítással és a vétellel, így az ingatlan-nyilvántartás változásaival kapcsolatos
költségek is vevıt terhelik. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
érintett ingatlan kerítésének új telekhatárra történı áthelyezését követıen az adásvételi
szerzıdést aláírja.

6. napirendi pont:
44/2013. sz. elıterjesztés: A Solymár, 4080 és a 2473/3 hrsz. alatt felvett ingatlanok
kisajátítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
Dr. Szente Kálmán polgármester: A képviselıtestület többször döntött arról, hogy szeretné
fenti területeket megvenni, hiszen ezek stratégiailag fontos területek. Jelenleg a kisajátítás az
egyetlen járható megoldás. Ezeket a területeket csak jogi eljárásban lehet megszerezni.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselı: Az egyik területnél vélhetıen nem kell kártalanítást
fizetni, de a másik területnek van tulajdonosa. A kártalanítási összegnek rendelkezésre kell állnia.
Azt szeretném tudni, mekkora lehet a kártalanítási összeg?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az összeget az eljáró hatóság fogja megmondani.
Természetesen lesz még egy döntés, amikor már mindez véglegesedik.
Szeghy Krisztina képviselı: Ezek a területek nem kárpótlási területek?
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Mindkét területnek bizonytalan a jogi státusza. Ezért a legjobb
megoldás a kisajátítás, hisz az eredeti tulajdonszerzésnek minısül. A tulajdonjog körüli
problémákat a kisajátítás rendbe teszi.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: az ügygondnoki díjjal mindenképp számolni kell.
Szeghy Krisztina képviselı: Ez a költségvetésbe nincs betervezve. Ha ki kell fizetni, hogy
fogjuk kezelni.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A kisajátítás mindenképpen bírósági eljárás. Úgy tudom
ilyen ügyben az utolsó pillanatig lehet visszakozni.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Összegeket említeni, támpontot adni nyilvános ülésen nem
célszerő, hiszen van ellenérdekelt fél. Zárt ülésen lehet összegekrıl beszélni.
Szeghy Krisztina képviselı: Ügyrendi Az ügy jelentıs anyagi vonzatára való tekintettel kéri,
hogy tegyék át zárt ülésre.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A javaslatot befogadja. A kérdést a képviselı-testület a mai
zárt ülésen tárgyalja.

7. napirendi pont:
45/2013. sz. elıterjesztés: VIS MAIOR közbeszerzés
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
Dr. Szente Kálmán polgármester: A pályázatnak lezajlott a közbeszerzése. Három munkára 3-3
ajánlattevı ajánlata érkezett. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, felkérem a képviselı-testületet,
hogy szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 929
Száma: 13.03.25/7/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
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Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

929

-

Száma: 2013.03.25/7/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Solymár Nagyközség
Önkormányzata által kiírt „Solymár Nagyközség Önkormányzata Vis Maior pályázatainak
megvalósításához szükséges kivitelezési munkák” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Kiíró
érvényesnek nyilvánítja az alábbi jelentkezık ajánlatát és alkalmasnak tekinti a szerzıdés
teljesítésére
1. SYCONS Tanácsadó, építıipari fıvállalkozó, kivitelezı és tervezı Kft.
(székhely: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.) az I., II. és III. Ajánlati rész
tekintetében.
2.
GEOSZOLG Mélyépítıipari és Vállalkozói Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár
Erkel Ferenc u. 16.) az I., II. és III. Ajánlati rész tekintetében.
3.
GeoMép Építıipari Kft. (székhely:3534 Miskolc Irinyi J. u. 23. 2.em. 3.) az I., II.
és III. Ajánlati rész tekintetében.

Szavazás eredménye
#: 930
Száma: 13.03.25/7/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

930
Száma: 2013.03.25/7/0/A/KT
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Solymár Nagyközség
Önkormányzata által kiírt „Solymár Nagyközség Önkormányzata Vis Maior pályázatainak
megvalósításához szükséges kivitelezési munkák” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján, az I. Ajánlati rész
tekintetében, azaz Major utca 1576/3-1573/2 hrsz-ú ingatlanok elıtti Paprikás-pataknál
(hrsz: 1593/2, 1555/4, 1595, 4083) keletkezett partfal-omlás, kimosódás helyreállítása
(EBR42.108234), a GEOSZOLG Mélyépítıipari és Vállalkozói Kft.-t (székhely: 2085
Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) hirdeti ki és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási
szerzıdés megkötésére.

Szavazás eredménye
#: 931
Száma: 13.03.25/7/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
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Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

931
Száma: 2013.03.25/7/0/A/KT
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Solymár Nagyközség
Önkormányzata által kiírt „Solymár Nagyközség Önkormányzata Vis Maior pályázatainak
megvalósításához szükséges kivitelezési munkák” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján, a II. Ajánlati rész
tekintetében, azaz a Várhegy u. (hrsz. 81) belterületi közúti híd fel- és alvízi szakaszán
történt vis maior jellegő mederkárosodás helyreállítása (EBR42.108235); a GEOSZOLG
Mélyépítıipari és Vállalkozói Kft.-t (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) hirdeti ki
és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.

Szavazás eredménye
#: 932
Száma: 13.03.25/7/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
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Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

932

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/7/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Solymár Nagyközség
Önkormányzata által kiírt „Solymár Nagyközség Önkormányzata Vis Maior pályázatainak
megvalósításához szükséges kivitelezési munkák” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján, a III. Ajánlati rész
tekintetében, azaz a Várhegy u. 20-20/a. sz. elıtti 81 hrsz. ingatlanon történt rézsőcsúszáspartfal-omlás (Káposztás-patak, hrsz. 1769) helyreállítása (EBR42.108236); a GEOSZOLG
Mélyépítıipari és Vállalkozói Kft.-t (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) hirdeti ki
és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.

8. napirendi pont:
46/2013. sz. elıterjesztés: KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület közszolgáltatási
szerzıdés
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
Lırincz Beáta képviselı: A 16-35 éves korosztályt célozza meg programjaival, ez a korosztály
településünkön „hátrányos helyzetőnek” minısül, hiszen általános iskola van, de a középiskolás
korosztály innen továbbmegy, fıként Budapestre. Ez az a korosztály, akinek sokkal kevésbé
tudnak programot és elfoglaltságot biztosítani. Ezért ezt a korosztályt célozza meg a KUDA.R.C., és nekik szervezi programjaikat. Ez a szerzıdés nem igényel pluszforrásokat az
önkormányzattól, hiszen a klub a mővelıdési házon keresztül biztosítja a klubvezetı
tiszteletdíját, és a programokhoz szükséges helyiséget és infrastruktúrát.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Nincs kérdés, ezért felkéri a képviselı-testületet, hogy
szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 933
Száma: 13.03.25/8/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:41
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

933

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/8/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy közszolgáltatási szerzıdést köt a
KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesülettel, és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.

9. napirendi pont:
47/2013. sz elıterjesztés: Solymárért kitüntetés adományozása
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
Lırincz Beáta képviselı: Különös helyzettel állunk szemben, hiszen 6 szervezet is ugyanazt az
egy személyt javasolta. A jelölt Blazsek Andrea, a nıi kar karnagya, és azért most, mert 30 éves a
nıi kar. 30 év fantasztikus teljesítmény. Ezt követıen felolvassa a laudációt, indoklást.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy jelölt van, ezért nincs titkos szavazás. Felkéri a
képviselı-testületet, hogy szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 934

Száma: 13.03.25/9/0/A/KT
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Ideje: 2013 március 25 17:46
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Igen
10
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
10
Nem szavazott
0
Távol
2
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Gaal Gergely

934

Szav%
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83.33
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0.00
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100.00
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Igen
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Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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Száma: 2013.03.25/9/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal, 0 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy 2013. évben Blazsek Andreát, a
Solymári Szokolay Bálint Nıikar karnagyát „SOLYMÁRÉRT” kitüntetésben részesíti.

10. napirendi pont:
48/2013. sz. elıterjesztés: a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti terve
Elıterjesztı: Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az új igazgató elkészítette, a felügyelı bizottság
megtárgyalta az üzleti tervet.
Tordai Miklós képviselı: Az a fontos, hogy mi van az anyagban, mit mondanak a számok.
Történelmi jelentıségő, hiszen elıször készült el. Összeállt egy olyan üzleti terv, amit jó szívvel
tud elıterjeszteni, hiszen azokat a számokat tartalmazza, amik a költségvetésben is szerepelnek.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Az anyag összefoglalja a cég feladatait, bár szívesen
látnának ennél konkrétabb, és részletesebb anyagot. Többen szeretnék látni a béreket, és egyéb
költségeket. Abban azonban egyetért, hogy legalább elkészült az üzleti terv.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı: Az említettek majd a beszámolóban lesznek.
A helyi termelıi piac többször szerepel.
Zöldhulladék begyőjtés: ez nem lesz feladat, ezt a Saubermacher fogja csinálni.
Sok jó gondolatot is tartalmaz ez az üzleti terv, melyeket fontosnak tart. A lapkiadás költségei és
bevételei nem láthatók, illetve az alkalmazottak létszáma és finanszírozása.
Takácsné Nagy Eszter képviselı: Ezt az anyagot nem kellett volna siettetni, hiszen az új
igazgatónak nem lehetett annyi ideje, hogy ezt felelısségteljesen megcsinálja. Ez nem jövıre
vonatkozó terv, hanem az önkormányzattól kapott támogatás sorokra lebontása.
Nem mutatja azokat a pontokat, amikre a testület számított. Sok számot tartalmaz, de nem azt,
amit vártak, nem annyit, amennyit vártak. Úgy nem lehet üzleti tervet csinálni, hogy az új
ügyvezetı nem tudja az elvárást. Ez üzleti tervnek kevés, hiányos, igazi tervet jövıre várhatnak
az igazgatótól.
Szeghy Krisztina képviselı: Örül, hogy a dokumentum elkészült, de ezzel kapcsolatban ezer
kérdése van. Kéri, hogy napolják el, hogy legyen lehetısége az új ügyvezetınek, hogy frissítse,
kibıvítse az anyagot.
Tordai Miklós képviselı: A hozzászólókkal egyetért, az anyag valóban nem terjed ki mindenre.
Azonban nem is kell. Kéri a testületet, hogy vegyék figyelembe, hogy az új igazgatónak kevés
idı állt rendelkezésére. Azt viszont szintén meg kell említeni, hogy az a szerencsés helyzet állt
elı, nyilván nem véletlenül, hogy mivel korábban is ı felügyelte a kft tevékenységét,
maximálisan képben volt. A jövı a fejlesztési tervek között van. Kéri a testületet, hogy az üzleti
tervet fogadják el.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı: Nincs konkrét célirány a kft jövıjét tekintve, kézi
vezérléssel mőködik. Ezeket meg kellene határozni. Az üzleti tervrıl ezek után tud igazán
felelısen döntést hozni a testület.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A feladatok megsokasodtak, a teljes iskolaüzemeltetés a
céghez került. Emesz Lajos nyitott az egyeztetésre.
Felkéri a képviselı-testületet, hogy szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 935
Száma: 13.03.25/10/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 17:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
7
70.00
58.33
Nem
2
20.00
16.67
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Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Lırincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Kıvári András
Takácsné Nagy Eszter
Szeghy Krisztina
Emesz Lajos
Gaal Gergely

935

1
10
0
2
12

10.00
100.00

8.33
83.33
0.00
16.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tart.
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/10/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 2 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy a Solymári Településüzemeltetési
Kft. 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja.
11. napirendi pont:
49/2013. sz. elıterjesztés: A györgyhegyi bölcsıde elnevezése
Elıterjesztı: Oktatási Bizottság
Dr. Szente Kálmán polgármester: A bölcsıde neve már mőszaki kérdés. A belsı munkák is
folynak, és a táblák feliratok megrendéléséhez értek. Nevet azonban csak a testület adhat. A
projekt neve Liget Bölcsıde volt a tervezıasztalokon, ezért ezt a javaslatot terjesztettem a
bizottság elé.

Szavazás eredménye
#: 936
Száma: 13.03.25/11/0/A/KT
Ideje: 2013 március 25 18:01
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
9
90.00
75.00
Nem
0
0.00
0.00
Tartózkodik
1
10.00
8.33
52

Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Dobrovkáné Dér Borbála
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Cser Angéla
Emesz Lajos
Gaal Gergely

936

10
0
2
12

100.00

83.33
0.00
16.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol

-

Száma: 2013.03.25/11/0/A/KT

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy az önkormányzati bölcsıde
elnevezése LIGET BÖLCSİDE legyen.
Kérdések:
Szeghy Krisztina zárt ülésre teszi át kérdését.
Ordódy György képviselı: Kerekhegyi buszjárat beindításával kapcsolatban érdeklıdik.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyeztetés várható a kérdésben.
Dr. Beregszászi Márk jegyzı: Mindenki kitérı választ adott, várni kell.
Ordódy György képviselı: VÁR!!!! Legyen a várban minimálprogram (hangverseny,
kihelyezett történelemóra), induljon el az idén.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A megvalósításhoz kell akarat, kell pénz, és nagyon sok
munka.
Dr. Szente Kálmán polgármester 18.10-kor bezárta az ülést.
Solymár, 2013. április 7.
A jegyzıkönyvet készítette: Horváth Józsefné Darabos Orsolya
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A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

Takácsné Nagy Eszter
Képviselı

54

