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JEGYZŐKÖNYV
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, nagyterem
Résztvevők:
Dr. Beregszászi Márk
Dr. Szente Kálmán
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szentkláray Ferenc
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 21/2013. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének II. olvasata
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
2. 22/2013. sz. előterjesztés: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegének meghatározása
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
23/2013. sz. előterjesztés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használati
megállapodás megkötése
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk Jegyző
24/2013. sz. előterjesztés: A Mississippi Kft. kérelme
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
25/2013. sz. előterjesztés: „Kivitelezési munkák elvégzése a KEOP-1.2.0/B/10-20110001 projekt keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
26/2013. sz. előterjesztés: „Mérnöki feladatok ellátása KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001
projekt keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
27/2013. sz. előterjesztés: Részvény vásárlása DMRV Zrt-től
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
28/2013. sz. előterjesztés: Intézményműködtetési munkacsoport létrehozása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
29/2013. sz. előterjesztés: A védőnői szolgálat tevékenységének 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
30/2013. sz. előterjesztés: Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója díj
adományozása
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Dr. Szente Kálmán Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Napirend előtt megadja a szót Gaal Gergely alpolgármesternek.
Gaal Gergely Elmondja, hogy a székely zászló felhúzásra került, ismerteti az ünnepség
résztvevőit, és menetét. Köszöni a segítséget és részvételt.
Dr. Szente Kálmán Napirend előtt megadja a szót Tordai Miklós képviselőnek.
Tordai Miklós Elmondja, hogy az LMP kettévált, és így mostantól a Párbeszéd
Magyarországért csoportot képviseli.
Dr. Szente Kálmán Megállapítja, hogy a napirend utáni hozzászólók Lőricz Beáta
képviselőasszony és Emesz Lajos alpolgármester. Jelzi, hogy a kiküldött napirendhez képest
változás ált be, mivel tárgyalásra került Solymár Kiváló Tanulója és Solymár Kiváló
Diáksportolója díjadományozása, a 30/2013. sz. előterjesztést 10. sorszámon javasolja tárgyalni,
melyet szavazásra bocsát. Mivel hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.
Szavazás eredménye
#: 869
Száma: 13.02.18/0/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
2

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Szav%
100.00
0.00
0.00
100.00

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

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

-

869

Össz%
83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67
100.00

Száma: 2013.02.18/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 30/2013. sz.
előterjesztést 10. sorszámon napirendre veszi.
Dr. Szente Kálmán Javaslata továbbá, hogy a 23/2013 sz. előterjesztést tárgyalják 1. helyen a
3. sorszám helyett, mivel jelen van a Fogarassy Attiláné vendégként. Mivel hozzászólás nem
érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 870
Száma: 13.02.18/0/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
3

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

870

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: 2013.02.18/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 23/2013 sz.
előterjesztést 1. helyen tárgyalja.
Dobrovkáné Dér Borbála Kéri, hogy a 22. napirendi pont előzze meg a 21. napirendi pontot.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a javaslatot. Mivel hozzászólás nem érkezik,
elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 871
Száma: 13.02.18/0/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
4

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
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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: 2013.02.18/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal úgy dönt, hogy a 22. napirendi
pontot a 21. napirendi pont előtt tárgyalja.
Dr. Szente Kálmán Javasolja a 28/2013 számú előterjesztés elnapolását. Mivel hozzászólás
nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 872
Száma: 13.02.18/0/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
0
8
2
2
12

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

872

Szav%
Össz%
100.00
66.66
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
66.66
16.67
16.67
100.00

Igen
Igen
Nem szavazott
Igen
Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

Száma: 2013.02.18/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 8 fő igen szavazattal,
0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal úgy dönt, hogy a 28/2013 számú előterjesztést
elnapolja.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a végleges napirendet. Mivel hozzászólás nem
érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 873
Száma: 13.02.18/0/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
873

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: 2013.02.18/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 8 fő igen szavazattal,
0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal úgy dönt, hogy az alábbi végleges napirendet
tárgyalja.
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 23/2013. sz. előterjesztés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használati
megállapodás megkötése
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk Jegyző
ELFOGADVA: 18/2013. (II. 18.) sz. határozat
22/2013. sz. előterjesztés: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
ELFOGADVA: 19/2013. (II. 18.) sz. határozat
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21/2013. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II.
olvasata
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
MEGALKOTVA: 5/2013. (II. 19.) sz. rendelet
24/2013. sz. előterjesztés: A Mississippi Kft. kérelme
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
ELFOGADVA: 20/2013. (II. 18.) sz. határozat
25/2013. sz. előterjesztés: „Kivitelezési munkák elvégzése a KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001
projekt keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 21-22/2013. (II. 18.) sz. határozat
26/2013. sz. előterjesztés: „Mérnöki feladatok ellátása KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 projekt
keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 23-24-25/2013. (II. 18.) sz. határozat
27/2013. sz. előterjesztés: Részvény vásárlása DMRV Zrt-től
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 26/2013. (II. 18.) sz. határozat
28/2013. sz. előterjesztés: Intézményműködtetési munkacsoport létrehozása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
ELNAPOLVA
29/2013. sz. előterjesztés: A védőnői szolgálat tevékenységének 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
ELFOGADVA: 27/2013. (II. 18.) sz. határozat
29/2013. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló
Diáksportolója díj adományozása tárgyában
Előterjesztő: Lőrincz Beáta, Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
ELFOGADVA: 28-29-30/2013. (II. 18.) sz. határozat

1. Napirendi pont: 23/2013. sz. előterjesztés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
használati megállapodás megkötése
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk Jegyző

Dr. Szente Kálmán Ismerteti, hogy a tárgyalások régóta folynak a használati megállapodásról,
de döntés idáig nem született.
Dr. Beregszászi Márk Jelzi, hogy a szerződés kiegészítésre került. 2013. február 13. napja óta
hatályos a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendeletmódosítása, mely több
kérdéses, nem egyértelmű részt kiegészített, ezért újabb módosításra került sor, melyet
korrektúrával jelöltek. Köszönti Fogarasy Attilánét, a tankerületi vezetőt.
Takácsné Nagy Eszter Jelzi, hogy támogatja a szerződés aláírását, mivel a kérdéses részekben
Fogarassyné által is javasolt módosításra került sor.
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Fogarasy Attiláné tankerületvezető Elmondja, hogy minden, ami a rendeletben nem
szerepel, azt ők fogják állni, hozzáteszi a benne szereplő tételek jelentős részét is ugyancsak ők
állják.
Lőrincz Beáta Két pontosítást tenne. A Felek jogai és kötelezettségei rész 5. pontjához
hozzáteszi, hogy „az intézmény vezetőjével történő egyeztetést követően állapodnak meg”
szerepeljen. A 10. pontban korrigálást kér a „székhely” kihúzásra került, de így értelmetlenné
válik a mondat, továbbá a kapcsolattartónál javasolja a másik személy nevének feltüntetését is
Zárda József neve mellett.
Cser Angéla Az eszközök kapcsán nem javasolja, hogy Solymár területéről elvigyék a
hangszereket.
Dr. Beregszászi Márk Erről a testületnek kell döntenie. Jelzi, a módosító indítványokat
befogadta.
Takácsné Nagy Eszter Javasolja, hogy fellépések alkalmával kivihessék a hangszereket.
Dr. Szente Kálmán Az előterjesztő az elhangzott módosító indítványt befogadta. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Szavazás eredménye
#: 874
Száma: 13.02.18/1/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 16:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
0
9
1
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Szav%
Össz%
100.00
75.00
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
75.00
8.33
16.67
100.00

9

Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina

874

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem szavazott
Távol
Távol

-

Száma: 2013.02.18/1/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal,
0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 18/2013 (II.18.) számú határozata értelmében
úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő – melléklet szerinti – használati megállapodás aláírására.
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
1.
amely létrejött egyrészről a
Solymár Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 2083 Solymár, József Attila u. 1.
képviseli: Dr. Szente Kálmán polgármester
törzsszáma: 730138
adóigazgatási azonosító száma: 15730136-2-13
bankszámlaszáma: 11742245-15390125
statisztikai számjele: 15730136-8411-321-13
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli: Fogarasy Attiláné tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KIK)
(Önkormányzat és KIK továbbiakban együttesen Felek) között alulírott helyen és napon a
következő feltételekkel:
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ELŐZMÉNYEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”.A
Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt
vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai
és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
A köznevelési intézményeket az Nkt. 74. § (4) alapján az Önkormányzat működteti.
Az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján a működtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó,
egyedi szerződésben állapítják meg.
Az Nkt. 76. § (5) bekezdés b) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő,
az állami fenntartású köznevelési intézmény, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat (a
továbbiakban: intézmény) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket – a KIK ingyenes
használatába kerül.
A Felek a Törvény 13.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján 2012. december 11-én átadás-átvételi
megállapodást kötöttek, amely szerint az Önkormányzat (Átadó) a tulajdonát képező, a
köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához szükséges, illetve a KIK (Átvevő) fenntartói
joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító
informatikai, multifunkcionális és tárgyi eszközökre, valamint gépjárművekre Átvevő részére
ingyenes használati jogot biztosít.
A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához szükséges, illetve a KIK fenntartói
joggyakorlásához, az átadásra kerülő szakmai és funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító
informatikai, multifunkcionális és tárgyi eszközök, valamint gépjárművek pontos listáját az előző
bekezdésben hivatkozott, 2012. december 11. napján kelt szerződés szerint az Önkormányzat
2013. február 15. napjáig köteles elkészíteni, és az Önkormányzat ezen ingó vagyontárgyakra
biztosít a KIK részére ingyenes használati jogot. A lista, annak elkészülte után jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 2013. február 13. napjától hatályos módosítása
értelmében az Önkormányzatot a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési
kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és az ott meghatározott tevékenységekből származó
bevétel illeti meg.
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének részletes
szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:

A szerződés tárgya
1.
Az Önkormányzat használatba adja, a KIK használatba veszi – a Budakörnyéki
Földhivatal ingatlan-nyilvántartása szerinti –, a 2083 Solymár, belterület, 527 hrsz. alatt
felvett, természetben a Templom tér 26. sz. alatt található Általános Iskola „A” épületet
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(továbbiakban „A” épület), valamint a 2083 Solymár, belterület, 423/2 hrsz. alatt felvett,
természetben a Bajcsy-Zsilinszky u. 31. sz. alatt található Általános Iskola „B” épületet
(továbbiakban „B” épület). „A” épület és „B” épület, a továbbiakban együttesen
„Épületek”).
2.
Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat, illetve az
Önkormányzat által megbízott működtető rendelkezik az „A” épületben található BÜFÉ
helyiség használatáról, valamint a „B” épületben található tálalókonyháról és lottózóról
egyaránt.
A KIK az ingatlanra vonatkozó használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti.

Felek Jogai és kötelezettségei
3.
A KIK a használat tárgyát képező vagyonelemeket kizárólag az intézmény
feladatainak ellátására, iskolai rendezvények megtartására a jelen szerződésben
szabályozott módon használhatja.
4.
A Pedagógiai Programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában,
házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott
tanítási időn kívül, az Önkormányzat vagy az Önkormányzat által megbízott működtető a
használat tárgyát képező ingatlant – az intézmény vezetőjével történt egyeztetést követően
önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális, sport rendezvények lebonyolítása
céljából térítésmentesen használhatja, azt harmadik személy részére bérbe adhatja.
5.
A Felek megállapodnak abban, hogy a KIK a használatba adott ingó vagyont
kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül használhatja a feladata ellátására.
Ez alól kivételt képeznek a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátáshoz szükséges
eszközei, amelyeket a Pedagógiai Szakszolgálat az ellátási területén belül használhat. A
KIK legalább 15 nappal korábban köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, ha az ingó
vagyontárgyakat az Önkormányzat közigazgatási területén belül más intézményben
kívánja használni. Ez alól kivételt képeznek azok a rendezvények, amelyeken az
Intézmény tanulói részt vesznek és a rendezvény az Önkormányzat közigazgatási
területén kívül található.
6.
Az Önkormányzat az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon a szerződés időtartama alatt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.
A KIK a használatában álló ingó és ingatlanvagyont harmadik személy részére használatba vagy
bérbe nem adhatja, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el.
A KIK biztosítja, hogy az Önkormányzat az ingatlan működtetésével kapcsolatos hirdetményeit
az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a KIK által egyeztetett időtartamban
kifüggesztheti.
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a KIK az ingatlan címét bejegyeztethesse, azt
levelezésében feltüntesse.
A KIK köteles a használatában álló vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel
együtt rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal,
hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épület házirendjének, a vagyonra
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme
nélkül használni.
Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a KIK a vagyont nem rendeltetésszerűen
használja, vagy rongálja, a KIK kapcsolattartójához fordulhat, aki köteles 15 napon belül a
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vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Önkormányzat részére eljuttatni.
Amennyiben az Önkormányzat álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a
továbbiakban is folytatódik az Önkormányzat a KIK elnökéhez fordulhat intézkedés megtétele
érdekében. A nem rendeltetésnek megfelelő használat vagy rongálás folytatódása esetén az
Önkormányzat a Ptk. 161. § (2) bekezdése alapján biztosítékot követelhet a KIK-től.
A szerződés időtartama alatt a KIK felelős az ingatlannal kapcsolatos, a tűzvédelmi,
munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak betartásáért és betartatásáért.
A KIK jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon
rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles
azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.
A KIK az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek
összekötésével együtt. A távközlési szolgáltatóval a KIK az Önkormányzattól függetlenül
jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemeltetni. Ezekről előzetesen köteles az
Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget
nem vállal. A KIK e vagyontárgyakra biztosítást köthet.
A használatba adott vagyont az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető működteti.
Az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető gondoskodik a használatba adott, az
intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési,
tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő üzemeltetéséről,
karbantartásáról.
Az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető köteles gondoskodni a használatba adott
vagyon állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék
kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, így az ingatlanban levő központi berendezések, az
ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotáról, az átvételkori állapotnak
megfelelő szinten tartásáról.
Az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos
közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni a használatba adott ingatlan
vagyonvédelméről.
Az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető köteles ellátni minden olyan működtetői
feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatok megfelelő
színvonalon, biztonsággal történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek a Korm.
rendeletben foglaltak alapján szükséges mértékben.
A külön jogszabályban meghatározott eszközök, taneszközök, felszerelések beszerzésének
költségét az iskola igazgatójának javaslata alapján a KIK – a költségvetésében erre a célra
előirányzott keretösszeg erejéig – finanszírozza. Az e körbe tartozó beszerzések előtt a KIK
elnökének előzetes, írásbeli jóváhagyását be kell szerezni.
Az Önkormányzat vagy az általa megbízott működtető gondoskodik a köznevelési feladat
ellátásához szükséges technikai berendezések működtetéséről, a tulajdonában levő taneszközök
javításáról, karbantartásáról.
Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az
Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra
az esetre, ha vagyonelem vis maior következtében semmisült meg. Amennyiben a megsemmisült
vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni
az Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról.
A KIK a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a
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rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül
köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KIK a
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb
vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az
Önkormányzatnak.
Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében átalakítási
munkákat végezhetnek.
A KIK az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az ingyenes használatában
álló ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával,
tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet végezni. Az ezzel kapcsolatos költségek
a KIK-et terhelik.
A KIK az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat a
változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni. KIK az ingatlan egészét
fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, és köteles
tűrni a veszély elhárítása vagy a kár következményeinek elhárítása érdekében szükséges
intézkedések megtételét.
A KIK felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk
megtérítése a KIK kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár
alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására
vezethető vissza.
Amennyiben a KIK tudomására jut valamely tény, körülmény, adat, amely az ingatlan
rendeltetésszerű és zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a
használatában álló vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, köteles erről haladéktalanul az
Önkormányzatot értesíteni. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt,
illetve költségnövekedést a KIK köteles viselni.
Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató
munka, illetve a KIK működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján az átadott
ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű
használatát.
Az ellenőrzés során a polgármester által meghatalmazott személy jogosult
a) a KIK használatában álló ingatlan területére, illetve KIK által használt irodai és egyéb
célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) a KIK alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

A szerződés megszűnése
7.
A szerződést Felek 2013. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A
szerződés hatályba lépéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének határozata
szükséges. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az körülírt
ingatlanban megszűnik.
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A KIK a használati joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül
köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az
Önkormányzat részére visszaadni.
Amennyiben a KIK az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a
helyiségeket birtokba venni, a KIK a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített
leltárt készíteni, és a KIK-et az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
Amennyiben a KIK az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az
Önkormányzat jogosult a KIK-nek az ingatlanban lévő vagyontárgyait a KIK költségén
elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a KIK költségén gondoskodni.
A szerződés megszűnése esetén a KIK cserehelyiségre igényt nem tarthat.

Egyéb rendelkezések
8.
A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által
történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Önkormányzat: Dr. Szente Kálmán polgármester, Dr. Beregszászi Márk jegyző,
Működtetési Feladatok tekintetében: Solymári Településüzemeltetési Kft., Zárda József
ügyvezető
KIK: Fogarasy Attiláné Tankerületi igazgató
9.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes.
Melléklet: az intézmény alaprajza, ingó leltár
Kelt: Solymár, 2013. február 19.

........................................................................
Solymár Nagyközség Önkormányzata, képv.:
Dr. Szente Kálmán polgármester
ellenjegyzem:
........................................................................
Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség
Jegyzője

........................................................................
KIK
képv.: Fogarasy Attiláné
ellenjegyzem:
........................................................................
KIK
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2. Napirendi pont: 22/2013. sz. előterjesztés: Az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester

Dr. Szente Kálmán Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az új államháztartási törvény
előírja azt a kötelezettséget, mely során idősorokat szükséges készítenie az önkormányzatnak.
Dobrovkáné Dér Borbála
A törvény előírja, hogy mi tekinthető bevételnek és adóságot generáló ügyletnek. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az ügyet, ellenőrizte az adatokat, melyek megfelelnek a valóságnak. Az
előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja. A 4-es és 14-es melléklet tartalmazza a
részleteket.
Dr. Szentkláray Ferenc Kérdése a Közcsat Kft. ügyében, hogy a regionális társasághoz
csatlakozás után már nem vehet fel önállóan hitelt? a táblázatban szereplő adatoknak mi az
alapja?
Dr. Szente Kálmán Válaszul közli, hogy igen, mivel múltban felvett hitelről van szó, melyben
még az Önkormányzat szerepel kezesként.
Dr. Szentkláray Ferenc Kérdése, hogy a táblázatban szereplő adatoknak mi az alapja, mivel
ugyanazok az összegek szerepelnek az évek során?
Dr. Szente Kálmán Válaszul közli, hogy az előterjesztő korábbi évek számaival kalkulált.
Tordai Miklós Nem javasolja a megszavazást, mivel a teljesülés esetleges.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, vannak jogszabályok, melyeket be kell tartani.
Cser Angéla Jelzi, nem lesznek komoly telek eladások, mivel továbbra is töredék telkekről
van szó.
Dr. Szente Kálmán Megerősíti az állítást, valóban töredék telkek kerülnek eladásra, melyre
terveznek a bevételi oldalon.
Emesz Lajos Nem ért egyet Tordai Miklós képviselő véleményével.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, hogy határozathozatal következik. Mivel hozzászólás nem érkezik,
elindítja a szavazást.
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Szavazás eredménye
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Száma: 2013.02.18/2/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal,
0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 19/2013 (II.18.) számú határozata értelmében
úgy dönt, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az alábbi táblázatban bemutatottak szerint hagyja
jóvá.
E Ft-ban
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Bevétel megnevezése
Helyi adók
Díjak, pótlékok, bírságok
Önkormányzati vagyon hasznosításából
származó bevétel
Tárgyi eszközök immateriális javak érték.
Saját bevétel
Az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-a

2013.

2014.

2015.

2016

667 500
5 500
33 580

667 500
5 500
33 580

667 500
5 500
33 580

667 500
5 500
33 580

30 219
736 799
368 399

30 219
736 799
368 399

30 219
736 799
368 399

30 219
736 799
368 399
E Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek
Fejlesztési hitel törlesztése
Új fejlesztési hitel törlesztése
KÖZCSAT Kft által felvett hitelből adódó
kezességvállalás
Összesen:

2013.

2014.

2015.

2016

47 026

35 269

35 269

35 269

7 200

2 400

-

-

54 226

37 669

35 269

35 269

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

3. Napirendi pont: 21/2013. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének II. olvasata
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester

Dobrovkáné Dér Borbála Ismerteti az adatokat, kiemeli, hogy az összes - előző ülésen hozott határozat átvezetésre került. A Lustige Zwerge Nemzetiségi Óvoda további 3,6M forintot
kap. A kiadási és bevételi főösszegeket ismét ismerteti. Megjegyzi, az iskola dolgozói átkerültek
a Solymári Településüzemeltetési Kft.-hez, ám a béreik nem változtak. A köztisztviselőkre
tervezett költségek a tavaly tervezetthez képest nem változtak.
Dr. Szente Kálmán Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően állították össze a
költségvetést, mely stabilan áll. Kéri, soronként nézzék át a költségvetést.
Tordai Miklós Jelzi, összességében szólna a költségvetéshez, véleménye szerint ugyanazokat
a támogatási tételeket vezették át, a fejlesztési tartalék kapcsán ismerteti, hogy lakosonként 900
Ft értékű fejlesztést hajthatnak végre 2013-ban, mellyel nem ért egyet, mivel kevésnek tartja.
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Dr. Szente Kálmán Jelzi, a pályázati és egyéb költségeket vállalni kell. A jövőre nézve
további fejlesztéseket is szeretnének megvalósítani, gondol itt többek között a Napsugár Óvoda
felújítására is.
Lőrincz Beáta Jelzi, hogy a 26/2013. kormányrendelet meghatározza a bérleti díjak mértékét,
kéri, hogy a hangszerhasználat díja maradjon, de a zenei- és táncoktatási díjak 30%-át jelenítsék
meg.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, hogy az előterjesztő befogadta a módosítást. Megállapítja, hogy az
önkormányzat költségvetésének elfogadása után, a többi intézmény költségvetése is elfogadásra
került.
Szeghy Krisztina 16:56 órakor megérkezett.
A szöveges rendelethez várja a hozzászólást
Lőrincz Beáta Jelzi, a szöveges részben nem szerepel a bölcsőde üzemeltetése.
Dr. Beregszászi Márk A rendelet tervezet 6.§-a a (13) bekezdéssel kerülne kiegészítésre.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, az előterjesztő befogadta a módosítást.
Lőrincz Beáta Az iskola működtetésével kapcsolatban is volt felvetése.
Dr. Beregszászi Márk A rendelet tervezet 2.§-a az (5) bekezdéssel kerülne kiegészítésre.
Dr. Szente Kálmán Jelzi, végszavazás következik. Mivel hozzászólás nem érkezik, elindítja a
szavazást.
Szavazás eredménye
#: 876
Száma: 13.02.18/3/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
0
10
1
1
12

Szav%
Össz%
90.00
75.01
10.00 8.33
0.00
0.00
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00
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Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina

876

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol
Nem szavazott

-

Száma: 2013.02.18/3/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 9 fő igen szavazattal,
0 fő tartózkodással, és 1 fő nem szavazattal úgy dönt, hogy az 5/2013 (II.19.) számú
rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2013. (II. 19.) rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése, valamint a
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet előírásai, és a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján 2013. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az
önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki,
valamint a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzatra és intézményére az átvállalt
önkormányzati feladatok ellátásának függvényében.
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2. §
 1)

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
aa) .............................................................................................................Sol
ymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban „Önkormányzat”)
ab) Solymári Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban „Hivatal”)
ac) Óvoda-Solymár (a továbbiakban „Óvoda”)
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban
„Művelődési Ház”)
bb).............................................................................................................Ez
üstkor Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények, valamint Solymár Nagyközség Német
Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és intézménye
a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban „Lustige Zwerge”) különkülön címet alkotnak. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. a. számú melléklet, az
Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek – Hivatal, Óvoda, Művelődési Ház,
Ezüstkor – címrendjét az 1.b. számú melléklet, a Nemzetiségi Önkormányzat és az általa
fenntartott Lustige Zwerge címrendjét az 1.c. számú melléklet tartalmazza.
(3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Nemzetiségi
Önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyekben önállóan vagy
más szervekkel együttesen járhat el, költségvetését határozatban fogadja el, és ezen alapuló
költségvetési gazdálkodást folytat. A Nemzetiségi Önkormányzat fenntartói jogokat gyakorol
az önállóan működő Lustige Zwerge tekintetében.
 4) A Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye gazdasági
munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

feladatainak

ellátását

(5) Az Önkormányzat a KIK által fenntartott Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
működtetési feladatait a 852000 szakfeladaton elfogadott összeggel látja el.
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Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított
költségvetési szerveit, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatot és intézményét – 2013. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét:
1 970 924 E Ft,
b) kiadási főösszegét
1 970 924 E Ft állapítja meg,
melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: 1 428 350 E Ft.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly fenntartása céljából a költségvetési hiány
belső finanszírozására – az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei,
valamint a Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye tekintetében - 70 000 E Ft
felhalmozási célú és 3 469 E Ft működési célú előző évi pénzmaradványának igénybevételét
engedélyezi.
(3) A költségvetés egyensúlya miatt az Önkormányzat külső finanszírozására, hitel felvételének
biztosítására nincs szükség.
A költségvetési bevételek
4. §
 1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási
bevételét:
Költségvetési bevétel: 1 970 924 E Ft
- ebből működési: 1 752 251 E Ft
felhalmozási:
218 673 E Ft
Halmozódás-mentes: 1 428 350 E Ft
állapítja meg.
(2)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket előirányzat csoportonként,
kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a(z) 2., 3., 4. számú
melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások
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5. §
 1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási
kiadását:
Költségvetési kiadás: 1 970 924 E Ft
- ebből működési: 1 653 128 E Ft
felhalmozási:
317 796 E Ft
Halmozódás-mentes: 1 428 350 E Ft
állapítja meg.
(2)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként,
kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a(z) 5., 6., 7. számú
melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei, illetve a 2. §. (2) bekezdésben meghatározott
címek 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait célonként és feladatonként a
8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adott költségvetési évben, olyan fejlesztést, amelyekhez adósságot
keletkeztető ügyletek válnak szükségessé nem tervezett.
A költségvetési bevételek és kiadások részletezése
6. §
Az Önkormányzat és költségvetési szervei, illetve a 2. §. (2) bekezdésben meghatározott címek
2013. évi költségvetési előirányzatait szakfeladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi támogatási értékű kiadásait:
Irányítás alá tartozó ktgvetési szerveknek
465 942 E Ft
Egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatás: 8 750 E Ft
Non-profit szervezetek támogatása:
32 908 E Ft
Egyházak támogatása:
3 687 E Ft
Háztartások támogatás:
50 E Ft
Támogatás ért.műk.célú kiadások
24 071 E Ft
Mindösszesen:
535 408 E Ft
állapítja meg.
 2)
Az (1) bekezdésben megállapított támogatási
értékű kiadásokat kiemelt célonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
 3) ...........................................................................................................................Az
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Önkormányzat a kiadások között 639 E Ft általános, 36 101 E Ft működési célú valamint
58 305 E Ft felhalmozási célú céltartalékot állapít meg.
 4) ...........................................................................................................................A
felhalmozási célú céltartalékok között szereplő – 2013. évi beruházásokra: 8 801 E Ft fejlesztések megvalósulásáról a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki
Bizottság által megjelölt prioritások és a pénzügyi, műszaki lehetőségek szerint a
polgármester gondoskodik. A fejlesztési prioritásokat a 20. számú melléklet tartalmazza.
 5) ...........................................................................................................................A
(4) bekezdésben szereplő céltartalék kivételével a tartalékok feletti rendelkezés jogát a
Képviselő-testület fenntartja magának. A tartalékok előirányzatának részletes bemutatását
a 11. számú melléklet tartalmazza.
 6) ...........................................................................................................Az évközben
kifizetett és visszaigényelt szociális juttatásokból képződő bevételek az Önkormányzat
működési tartalék keretét növelik.
 7) .............................. A működési és felhalmozási célú
előirányzatokat, mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg.

bevételi

és

kiadási

 8) .............................. A
közvetett
támogatásokat
(adó
elengedéseket,
adókedvezményeket, gyermekétkeztetés) szemléltető kimutatást a 13. számú melléklet
tartalmazza.
 9)
Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéséből származó kötelezettségeit a
14. számú melléklet tartalmazza.
 10)
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek, illetve a 2. §. (2) bekezdésben
meghatározott címek éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet
taglalja.
 11)

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

 12)
Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak állami
(államigazgatási), kötelező, valamint önként vállalt feladatainak mérleg szerinti bontását a
16., 17., 18. számú melléklet részletezi.
 13)
Az Önkormányzat a györgyligeti bölcsőde megvalósítására 42 000 E Ft (önrészt
és el nem számolható költség) összeget különített el, ezen túlmenően a bölcsőde
létrehozására és 2013. évi üzemeltetésére 44 500 E Ft összeget különített el.
A költségvetési létszámkeret
7. §
 1) .....................................................A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa
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irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát 106 főben hagyja jóvá, melynek
intézményi bontása a 19. számú mellékletben kerül kimutatásra.
 2) .....................................................Az intézmények rendszeres személyi juttatásainak
megtakarításai az intézmények jutalom keretét növelik.
 3) .....................................................A vezetők és intézményvezetők jutalmazására fordítható
előirányzat az Önkormányzat költségvetésében elkülönített soron kerül tervezésre. A
jutalomkeret felhasználásáról a polgármester rendelkezik. A fel nem használt jutalomkeret
összege az Önkormányzat működési tartalékát emeli.
 4) .....................................................Az intézményvezetők sikeres pályázati részvétel esetén
külön célprémiumban részesíthetők.
 5) .....................................................A béren kívüli juttatások betervezett összege a
közterheket is tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
 1) ............................................... Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért
a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2) ............................................... Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3) ............................................... A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
 4) ............................................... A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Országgyűlés és Kormány hatáskörében történt előirányzat módosítások
könyveléséről és átvezetéséről intézkedjen. Ezekről az előirányzat módosításokról a
polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendelet
módosításakor.
 5) ............................................... Az állami támogatások
kötelezettség az adott intézmény költségvetését terheli.

visszafizetésből

eredő

 6) ............................................... Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben
esetlegesen létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
 7) ............................................... A likviditási hiány finanszírozására felveendő
folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 50 000
E Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak
aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
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 8) ............................................... Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben
képződött átmenetileg szabad pénzeszköz államilag garantált értékpapír vásárlással,
illetve pénzintézeti pénzeszköz lekötés útján hasznosítható.
 9) ............................................... A (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos
szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő
Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 10)
Az intézményi bevételek elmaradása esetén az adott intézmény csak a már befolyt
bevételek arányában vállalhat kötelezettséget.
 11)............................. A Képviselő-testület feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil
szervezeteknek, alapítványoknak a benyújtott kérelmek alapján és legfeljebb e rendelet
10. számú mellékletében meghatározott keretösszegig. A támogatás rendszerét a 13/2010.
(XI.30.) számú helyi rendelet tartalmazza.
 12)............................. A tűzoltósági feladatok és a közrend védelme érdekében az
Önkormányzat hozzájárul a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület működtetéséhez e
rendeletben meghatározott összeg erejéig.
 13)............................. A Képviselő-testület a tömegsport szélesebb körű elterjesztése
érdekében támogatja a Solymári Sport Club működését e rendeletben meghatározott
összeg erejéig.
 14)............................. Az Önkormányzat a kihelyezett járóbeteg-szakrendeléseket
(nőgyógyászat, szemészet, fizikoterápia-reumatológia, fül-orr-gégészet) külön
szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével biztosítja. Az egészségügyi alapellátás
keretében támogatja az Önkormányzat a külön megállapodás alapján biztosított
háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi fogászati ellátást. Az orvosi ügyeletet az
Országos Mentő Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretében biztosítja.
Az előirányzatok módosítása
9. §
10. .............................................................................................. Az
Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról – kivéve e rendelet 8. § (4) bekezdésében szereplő esetben – a Képviselőtestület dönt.
11. .............................................................................................. Az
Önkormányzat
költségvetési szervei – a költségvetési rendelet módosítását követően – használhatják fel a
jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket azzal, hogy ez nem
csorbíthatja az állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesíthetőségét. Tartós
kötelezettségvállalás csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehetséges.
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12. .............................................................................................. A többlet adóbevétel
csak fejlesztési célú kiadásokra fordítható.
13. .............................................................................................. A
9.
§
(2)-(3)
bekezdésében foglaltakon túlmenően keletkező többletbevételek a működési tartalékot
emelik.
14. .............................................................................................. A
Képviselő-testület
által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok
felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
10. §
 1)
A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
 2)
Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló
személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Művelődési Ház
vonatkozásában a 206/2011. (XII.12.) számú, az Ezüstkor tekintetében a 207/2011.
(XII.12.) számú és a Lustige Zwerge 208/2011. (XII.12.) számú Képviselő-testületi
határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkezik.
 3)
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamati
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
 4)
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
 5)
Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezetni.
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A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. §
 1)
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
 2)
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
Záró rendelkezések
12. §
 1) ....................................................................................................... Ez a rendelet
2013. január 1. napján lép hatályba.
 2) .......................................................................................... A rendelet
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 19.
Solymár, 2013. február 19.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

4. Napirendi pont: 24/2013. sz. előterjesztés: A Mississippi Kft. kérelme
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester

 Dr. Szente Kálmán Ismerteti, hogy a 2018. október 31-ig szóló földhasználati jogot a bérleti
jogviszony lejártához, a véghatáridőhöz igazítanák, annak érdekében, hogy a két dátum egyszerre
járhasson le. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Szavazás eredménye
#: 877
Száma: 13.02.18/4/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:02
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
1
1
12

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

877

Szav%
Össz%
100.00
83.34
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Nem szavazott

-

Száma: 2013.02.18/4/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 20/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a 85/2011. (V. 30.) sz. határozatát módosítja, a Mississippi Kft.,
valamint az Önkormányzat között 2005. október 21. napján létrejött, Solymár, külterület
0189/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 200 m2 alapterületű részére vonatkozóan a földhasználati
jogot 2019. február 6. napjáig meghosszabbítja.
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5. Napirendi pont: 25/2013. sz. előterjesztés: „Kivitelezési munkák elvégzése a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 projekt keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Dr. Szente Kálmán Ismerteti az előterjesztést, majd megjegyzi, hogy a kivitelezési munka
tovább zajlik, a közbeszerzés átfutási ideje 3-4 hónap, ezért szükséges erről most dönteni.
Ordódy György Kéri, nyugtassák meg a kerekhegyi lakosokat, hogy a projekt lezajlik.
Dr. Szente Kálmán Úgy véli, nincs ok az aggodalomra.
Dr. Beregszászi Márk 2013. február 12-én döntést hozott a kormány, melynek értelmében
saját belátása szerint kíván dönteni a csatornázásról. A képviselő-testület fellebbezhet a döntés
ellen.
Dr. Szente Kálmán Bízik abban, hogy ebben az évben elkészül a projekt.
Dr. Szente Kálmán Véleménye szerint vagy az állami felügyeletről gondoskodik majd a
kormány, vagy az elszámolásba fog belefolyni. Javasolja, tegyék tovább a dolgukat. Szavazásra
bocsátja az 1. határozati javaslatot, mivel további hozzászólás nem érkezik.
Szavazás eredménye
#: 878
Száma: 13.02.18/5/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:09
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
1
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Szav%
Össz%
100.00
83.34
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00
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Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
878

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Nem szavazott

-

Száma: 2013.02.18/5/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 21/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC
Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás
dokumentumainak elfogadására és az eljárás megindítására felhatalmazza a Polgármestert.
Dr. Szente Kálmán Szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, mivel hozzászólás nem
érkezik.
Szavazás eredménye
#: 879
Száma: 13.02.18/5/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:10
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
1
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Szav%
Össz%
100.00
83.34
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00
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Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
879

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Nem szavazott

-

Száma: 2013.02.18/5/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 22/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú projekt keretében szennyvízhálózat építése a FIDIC
Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerint tárgyú közbeszerzési eljárásban
résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket választja: Dr. Beregszászi
Márk jegyző (vagy az általa delegált személy), Hidvéginé Emődi Tímea, Lazri Noureddine,
Tordainé Dózsa Ildikó, Varga Szilvia.
A Bíráló Bizottság tagjainak megbízatása a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig tart.

6. napirendi pont: 26/2013. sz. előterjesztés: „Mérnöki feladatok ellátása KEOP-1.2.0/B/102011-0001 projekt keretében” - közbeszerzési eljárás
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Dr. Szente Kálmán Mérnöki feladatok ellátására is felteszi az 1. határozati javaslatot, mivel
hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.
Szavazás eredménye
#: 880
Száma: 13.02.18/5/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
1
1
12

Szav%
Össz%
100.00
83.34
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00
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Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina

880

Nem szavazott
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Igen

-

Száma: 2013.02.18/5/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 23/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a „Mérnöki feladatok (műszaki ellenőri) ellátása a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 projekt keretében a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű
fordítása szerint” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására és az eljárás
megindítására felhatalmazza a Polgármestert.
Dr. Szente Kálmán Szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, mivel hozzászólás nem
érkezik.
Szavazás eredménye
#: 881
Száma: 13.02.18/5/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
11
0
0
11
0
1
12

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
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Megjegyzés:

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

-

Száma: 2013.02.18/5/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 24/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a „Mérnöki feladatok (műszaki ellenőri) ellátása a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 projekt keretében a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű
fordítása szerint” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak választja
a következő személyeket: Dr. Beregszászi Márk jegyző (vagy az általa delegált személy),
Hidvéginé Emődi Tímea, Lazri Noureddine, Tordainé Dózsa Ildikó, Varga Szilvia.
A Bíráló Bizottság tagjainak megbízatása a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig tart.
Dr. Szente Kálmán Szavazásra bocsátja a 3. határozati javaslatot, mivel hozzászólás nem
érkezik.
Szavazás eredménye
#: 882
Száma: 13.02.18/5/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Voks:
11
0
0
11

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
34

Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
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0
1
12

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

0.00
8.33
100.00

-

Száma: 2013.02.18/5/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen
szavazattal, 0 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 25/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy a „Mérnöki feladatok (műszaki ellenőri) ellátása a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 projekt keretében a FIDIC Piros Könyv hivatalos magyar nyelvű
fordítása szerint” tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi társaságokat hívja fel ajánlattételre:
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. ( 1112 Budapest, Dió utca 3-5.)
Viziber-Szolg Kft. (1184 Budapest, Kubinyi Imre u. 22.)
TRI-PLAN Mérnök Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 81.)
Viczián András (1188 Budapest, Szövet u.28.)

7. Napirendi pont: 27/2013. sz. előterjesztés: Részvény vásárlása DMRV Zrt-től
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Dr. Szente Kálmán Ismerteti, hogy egy darab 11.000 Ft névértékű részvény megvásárlása
került felajánlásra. Jelzi, a DMRV alaptőkéje kb. 4 milliárd forintra tehető, így nem javasolja a
vásárlást. Lehetőséget ad a hozzászólásra. Mivel hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja a
javaslatot.

Szavazás eredménye
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#: 883
Száma: 13.02.18/6/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
1
11
0
1
12

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

883

Szav%
Össz%
90.91
83.34
0.00 0.00
9.09
8.33
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-

Száma: 2013.02.18/6/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 1 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 26/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy nem kíván részvényt vásárolni a DMRV Zrt-től.
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8. Napirendi pont: 29/2013. sz. előterjesztés: A védőnői szolgálat tevékenységének 2012. évi
beszámolója
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
Emesz Lajos Ismerteti az előterjesztést, kiemeli, hogy az önkormányzat fontos szakfeladata a
védőnői tevékenység finanszírozása. A védőnők a solymári gyermekekért vannak, a gyermek
születésétől egészen 14. évük betöltéséig figyelnek rájuk.
Szeghy Krisztina Kérdése, hogy miért nincs betöltve az üres státusz?
Emesz Lajos Válaszul közli, hogy a pályázat kiírásra került, de nem érkezett megfelelő
pályázat.
Dr. Szente Kálmán Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot.
Szavazás eredménye
#: 884
Száma: 13.02.18/7/0/A/KT
Ideje: 2013 február 18 17:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
12

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

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

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
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884

Száma: 2013.02.18/7/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2013. február
18-án megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen
szavazattal, 1 fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 27/2013 (II.18.) számú határozata
értelmében úgy dönt, hogy tudomásul veszi a solymári Védőnői Szolgálat 2012. évi
beszámolóját.

9. Napirendi pont: 30/2013. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Kiváló Tanulója,
Solymár Kiváló Diáksportolója díj adományozása tárgyában
Előterjesztő: Lőrincz Beáta, Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság

Dr. Szente Kálmán Felhívja a figyelmet, hogy titkos szavazással kell majd a jelöltekről
dönteni.
Lőrincz Beáta A díjakat tavaly, március 15-én adták át ünnepélyes keretek között. Jelzi, 53
levél került kiküldésre, a jelöltek közül 4 gyermek felelt meg a feltételeknek: Sagáth Anna,
Szentgyörgyi Kincső, Herczegh Piroska Anna, Gyapjas Zsombor. A Bizottság javasolja, hogy
Solymár kiváló tanulója Szentgyörgyi Kincső legyen, míg a diáksportoló díjra két gyermeket
javasolnak: Herczegh Piroska Anna, Gyapjas Zsombor. Ismerteti a laudációkat.
Cser Angéla Ügyrendi Kérése, hogy zárják ki a szavazásból, érintettség miatt.
Dr. Szentkláray Ferenc Kérdése, hogy solymáriak-e a gyerekek?
Lőrincz Beáta Igen, ez a rendeletük kitétele is.
Szeghy Krisztina Kérdése, hogy miért nem feleltek meg a többiek?
Lőrincz Beáta A versenyen elért helyezéseknek nem tudtak megfelelni, a Kiváló Közösségi
munkáért díj egyik kitétele szintén nem teljesült.
Gaal Gergely Jelzi, hogy címzettként bekapcsolódott egy levelezésbe, melyben az egyik jelölő
szervezet szóvá tette, hogy hiánypótlásra való felhívás hiánya miatt nem kerülhetett be jelöltek
közé.
Lőrincz Beáta Jelzi, hogy a versenyekhez kötődő kitételeknek nem felelt meg a tanuló, nem a
hiánypótlás hiánya miatt.
Tordai Miklós Nem érti, miért nem kapott ez az esemény kellő figyelmet?
Lőrincz Beáta Az Bizottság 14-én tárgyalta a díjakat, a jelölés határideje január 31-e volt.
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Szeghy Krisztina Jelzi, nem kell solymári lakosnak lennie a diáknak, felolvassa a rendelet
vonatkozó részét. Úgy véli, túl bonyolult a feltételi rendszer.
Emesz Lajos Véleménye szerint ez a színvonalat emeli.
Lőrincz Beáta Válaszul közli, hogy a tantestület véleménye az igazolás céljára lett bevezetve.
A solymári iskolába járó gyermekek is azért pályázhattak a Kiváló Tanuló Díjra, hogy ne
kerüljenek kizárásra csupán azért, mert nem élnek itt életvitelszerűen.
Dr. Szente Kálmán Kéri a testületet, hogy szavazzon, majd megkéri Takácsné Nagy Eszter
elnök asszonyt, hogy ismertesse az eredményeket.
Dr. Szente Kálmán Ismerteti a tikos szavazás eredményért:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2013 (II.18.) számú
határozatában úgy dönt, hogy 2013. évben a Szentgyörgyi Kincsőt – a MáriaremeteiHidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 8. osztályos tanulóját – Solymár Kiváló Tanulója
elismerésben részesíti.
A képviselő-testület fenti határozatát titkos szavazással, a jelenlévő (11 fő) képviselők 8 igen
szavazatával hozta meg.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2013 (II.18.) számú
határozatában úgy dönt, hogy 2013. évben a Herczegh Piroska Annát – a Szabó Lőrinc Két
Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 10. osztályos tanulóját – Solymár Kiváló
Diáksportolója elismerésben részesíti.
A képviselő-testület fenti határozatát titkos szavazással, a jelenlévő (11 fő) képviselők 8 igen
szavazatával hozta meg.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2013 (II.18.) számú
határozatában úgy dönt, hogy 2013. évben a Gyapjas Zsombort – a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 8. osztályos tanulóját – Solymár Kiváló Diáksportolója elismerésben részesíti.
A képviselő-testület fenti határozatát titkos szavazással, a jelenlévő (11 fő) képviselők 9 igen
szavazatával hozta meg.
Lőrincz Beáta Ismerteti a díjjal járó privilégiumot. Kéri, a tavalyi díjazottak is kapjanak
meghívót.
Lőrincz Beáta Jelzi, hogy lakossági megkeresés kapcsán derült fény a 3 havi szemétdíj
számlázására. Kérdése, hogy erre ki adott engedélyt a Közcsat Kft-nek és miért, amikor az
országgyűlés éppen a kiadások mérséklésén dolgozik.
Tordai Miklós Jelzi, DAKÖV bélyegzővel van ellátva a számla.
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Dr. Szente Kálmán Valóban, a KÖZCSAT Kft. a DAKÖV keretében működik és erről
testületi döntés is született, a számlázási címet ennek megfelelően át kellett állítani.
Emesz Lajos Jelzi, 16 panaszos telefont kapott a számla kapcsán. Véleménye szerint ezt a Kftnek azonnal korrigálni kellett volna. Jelzi az ügyvezető nem megfelelően járt el.
Dr. Szente Kálmán Megköszöni a munkát és az ülést 17:52 bezárja.
Solymár, 2013. március 20.
A jegyzőkönyvet készítette Földeáki Éva
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Gaal Gergely
Alpolgármester

40

