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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

172/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II.
rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
173/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves
beszámolója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
174/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III.
rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
175/2012. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
176/2012. sz. elıterjesztés: Pótbefizetés Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulásba
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
177/2012. sz. elıterjesztés: Az építményadó és telekadóra vonatkozó rendeletek
módosításáról
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság
178/2012. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2013. évi munkarendje
Elıterjesztı: Ügyrendi bizottság
179/2012. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság
180/2012. sz. elıterjesztés: A 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı
181/2012. sz. elıterjesztés: A Településüzemeltetési Kft. törzstıke emelése
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
182/2012. sz. elıterjesztés: Idıskorúak karácsonyi támogatása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
183/2012. sz. elıterjesztés: Csatlós József és neje önkormányzati tulajdonú út
megvételére irányuló kérelme.
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
184/2012. sz. elıterjesztés: Móricz Zsigmond utca északi telkeinek feltárása
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
185/2012. sz. elıterjesztés: Tallér Márton ingatlan felajánlása vételre (Solymár, 583
hrsz.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
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 Dr. Szente Kálmán Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı jelen van, így a
testület határozatképes. Hozzáfőzi, hogy Kıvári András képviselı jelezte, hogy orvosi kezelése
miatt nem tud részt venni az ülésen.
Tájékoztatásul közli, hogy a bölcsıde kivitelezıivel megkötötték a szerzıdést, az Ünnepélyes
alapkıletételre 2012. november 30-án kerül sor.
2012. november 27-én átadásra kerül a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán elnyert
támogatás segítségével megvalósult vár mélypince északi fala, mely konzerválva lett.
A kerekhegyi csatorna pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy az utca bizalmiakkal folyamatos
a kapcsolattartás. Hamarosan ki fogják írni a közbeszerzésre a pályázatot.
A 157-es busz Kerekhegyre való kivezetésérıl is tárgyaltak, lakossági fórumot szervez a 2.
kerületi polgármesteri hivatal, mert a lakosaik még nem értenek maradéktalanul egyet a járat
indításával.
 Gaal Gergely A 2.0-ás konzultáció kérdıívei - közel 400 db - feldolgozásra került, bízik
benne, hogy a közmeghallgatáson részletesebben beszélhetnek a helyi témákról, kérdésekrıl.
 Dobrovkáné Dér Borbála Az iskolában a nemzetiségi sarok megnyílt, ahova szeretettel
várják a háztartásokban fellelhetı nemzetiségi tárgyakat kiállításra.
 Lırincz Beáta A Nemzeti Filharmonikus Zenekar elıadásaira és a Cédrus Karácsonyi
Gálamősorára invitálja a lakosságot.
 Cser Angéla Lezárult a sváb fórum elsı konferenciája, feltárásra kerültek a nemzetiséget
érintı problémák, melyre megoldást fognak keresni.
 Ordódy György Jelzi, hogy a várkoncepcióhoz várja a javaslatokat.
 Dr. Szentkláray Ferenc Jelzi, hogy napirend után kérdése lenne.
 Lırincz Beáta Jelzi, hogy napirend után kérdése lenne.
 Szeghy Krisztina Jelzi, hogy napirend után kérdése lenne.
 Emesz Lajos Jelzi, hogy napirend után tájékoztatást adna.
 Dr. Szente Kálmán Megadja a napirend utáni hozzászólás és kérdésfeltevés lehetıségét.
Módosító javaslata, hogy a 180/2012. számú belsıellenırzési tervet 1. napirendi pontként
tárgyalják. Mivel hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 730
Száma: 12.11.26/0/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 16:18
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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

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

730

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

-

Száma: 2012.11.26/0/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy
elfogadja a módosító indítványt, melynek értelmében a 180/2012 számú elıterjesztést elsı
pontként tárgyalják.

 Dr. Szente Kálmán Jelzi, hogy szavazásra bocsátja a végleges napirendet. Mivel hozzászólás
nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 731
Száma: 12.11.26/0/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
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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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

731

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

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

-

Száma: 2012.11.26/0/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy
az alábbi végleges napirendet tárgyalja.

VÉGLEGES NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

2.

180/2012. sz. elıterjesztés: A 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı
ELFOGADVA: 189/2012. (XI. 26.) sz. határozat
172/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II.
rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
MEGALKOTVA: 22/2012. (XI. 27.) sz. rendelet
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

173/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat költségvetésének III. negyedéves
beszámolója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 190/2012. (XI. 26.) sz. határozat
174/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III.
rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
MEGALKOTVA: 23/2012. (XI. 27.) sz. rendelet
175/2012. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 191/2012. (XI. 26.) sz. határozat
176/2012. sz. elıterjesztés: Pótbefizetés Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulásba
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 192/2012. (XI. 26.) sz. határozat
177/2012. sz. elıterjesztés: Az építményadó és telekadóra vonatkozó rendeletek
módosításáról
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság
MEGALKOTVA: 24/2012. (XI. 27.) sz. rendelet, 25/2012. (XI. 27.) sz. rendelet
178/2012. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2013. évi munkarendje
Elıterjesztı: Ügyrendi bizottság
ELFOGADVA: 193/2012. (XI. 26.) sz. határozat
179/2012. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság
ELFOGADVA: 194/2012. (XI. 26.) sz. határozat
181/2012. sz. elıterjesztés: A Településüzemeltetési Kft. törzstıke emelése
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
ELFOGADVA: 195/2012. (XI. 26.) sz. határozat
182/2012. sz. elıterjesztés: Idıskorúak karácsonyi támogatása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
ELFOGADVA: 196/2012. (XI. 26.) sz. határozat, 197/2012. (XI. 26.) sz. határozat
183/2012. sz. elıterjesztés: Csatlós József és neje önkormányzati tulajdonú út
megvételére irányuló kérelme.
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
ELFOGADVAVA: 198/2012. (XI. 26.) sz. határozat
184/2012. sz. elıterjesztés: Móricz Zsigmond utca északi telkeinek feltárása
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
ELFOGADVA: 199/2012. (XI. 26.) sz. határozat
185/2012. sz. elıterjesztés: Tallér Márton ingatlan felajánlása vételre (Solymár, 583
hrsz.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
ELFOGADVA: 200/2012. (XI. 26.) sz. határozat
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1. napirendi pont: 180/2012. sz. elıterjesztés: A 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk jegyzı

 Dr. Szente Kálmán Elmondja, hogy a belsı ellenırzés jegyzıi hatáskör, de a terv jóváhagyása
és elfogadása a testületnek joga. Köszönti Dr. Batka Brigitta belsı ellenırt, átadja a szót Dr.
Beregszászi Márk jegyzınek.
 Dr. Beregszászi Márk A belsı ellenırzésért a jegyzı felel, így kötelessége a tervet
kidolgozni. A 2013-as munkaterv szerint 7 olyan ellenırzés lesz, amit a testületnek jóvá kell
hagynia. Az ellenırzés során - többek között - a korábban felvett normatívákat is ellenırzik,
amennyiben hibát találnak, akkor azt még módosított bevallással orvosolhatják.
A kiosztásra került anyaggal kapcsolatban várja a módosító javaslatokat.
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı Köszönti a testületet, elmondja magáról, hogy
jogászként végzett, rendelkezik a belsı ellenıri regisztrációval, és a megkívánt gyakorlati
tapasztalattal. Az ellenırzési terv összeállításánál figyelembe vették a legnagyobb pénzügyi
kockázatokkal járó területeket. Várja a tervvel kapcsolatos kérdéseket.
 Emesz Lajos Véleménye szerint a 2012. évi állami normatíva hozzájárulásoknál megjelölt
határidı nem megfelelı, javasolja, hogy módosítsák 2013. február 1. napjára, így lehetnek
leginkább az önkormányzat pénzügyi irodájának hasznára.
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı Válaszul közli, hogy ezek a dátumok irányadóak,
természetesen a beszámoló leadása elıtt elkészül a jelentés.
 Cser Angéla Kérdése, hogy a civil szervezeteket is érinti-e az ellenırzés?
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı Igen, mivel 2013. január 1-tıl új jogszabályok
szabályozzák a nyújtott támogatást. Meg fogja vizsgálni az odaítélés, a felhasználás és
elszámolás folyamatát.
 Dr. Szentkláray Ferenc A belsıkontroll-rendszerhez javasolja a következıket, véleménye
szerint nem megfelelı a határozatok végrehajtása és a beadványokra sem érkezik idıben válasz.
Kéri, a kommunikációs rendszer mőködjön megfelelıen. Kérdése, hogy az egyéb szabályzatok
felülvizsgálata mit takar?
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı A hivatali SZMSZ keretében vannak bizonyos
szabályzatok, melyeket le kell ellenırizni, ilyen például a gépjármő üzemeltetési szabályzat,
reprezentációs kiadások szabályzata.
 Dr. Beregszászi Márk Emesz Lajos alpolgármester a javaslatát befogadja, és Dr. Szentkláray
Ferenc kérése is megvalósul.
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı Határidınek inkább a február végét javasolja,
mivel az intézmények januárra nem tudnak adatot szolgáltatni a normatíva ellenırzésre.
 Emesz Lajos Értesülése szerint, módosítást normatíva kapcsán 2013. február 15-ig lehet
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beküldeni. Kérdése, hogy tudja-e ellenırizni a beiratkozás és a felvételi rendjét?
 Dr. Batka Brigitta belsı ellenırzési vezetı Válaszul közli, hogy a normatíva igénylés során
tételesen, gyermekekként kell végignézni ezt az ellenırzést.
 Lırincz Beáta Jelzi, hogy a Lustige Zwerge óvoda a Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartása alá tartozik, így nem vonhatják ellenırzés alá.
 Dr. Beregszászi Márk Válaszul közli, hogy az Alapító Okirat szerint jogosult ellenırzést
lefolytatni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NNÖ Fontosnak érzi, hogy mindennek megfeleljen az
óvoda, rendelkezésére állnak a belsıellenırzés során.
 Lırincz Beáta Javasolja, vizsgálják felül az együttmőködési megállapodást.
 Dr. Beregszászi Márk Rögzíti a kérést, továbbá 2013. február 15-ig elvégzik az ellenırzést.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mivel további
hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 732
Száma: 12.11.26/1/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 16:42
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő 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
Lırincz Beáta
Ordódy György

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

732

-

Száma: 2012.11.26/1/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 189/2012. (XI.26.) számú
határozata értelmében egyhangúan úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képezı Solymár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és az önkormányzati intézmények
2013. évi ellenırzési tervét jóváhagyja.
Melléklet a 189/2012. (XI. 26.) sz. határozathoz

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ELLENİRZÉSI TERVE

Ellenırzési tervet megalapozó elemzés címe,
idıpontja

Ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe,
idıpontja

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi belsı u.a.
ellenırzési terve

Kelt, ………………………..20…. …………………hó ….. nap
…………………hó ….. nap

Készítette:
……………………………….
belsı ellenırzési vezetı

Kelt, ………………20….

Jóváhagyta:
……………………………….
költségvetési szerv vezetıje
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek

Önkormányza
t

Az ellenırzésre
vonatkozó stratégia
(ellenırzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
Célja:
annak
megállapítása, hogy az
Önkormányzat,
mint
Ajánlatkérı
eljárása
megfelelt-e
a
Kbt.
elıírásainak.

Azonosított
kockázati
tényezık (*)

Szabályozatlan
kérdések,
eltérı
értelmezés
lehetısége.
- A körülmények
fennállása
ellenére
nem
indított
…………. közbeszerzési eljárás.
Tárgya:
lefolytatott közbeszerzési Az
eljárás
eljárás vizsgálata
elıkészítésének,
meghirdetésének
Idıszak: 2012. év
hiányosságai, a cél és
a
szolgáltatás
összehangolásának
elmaradása,
a
közbeszerzési eljárás
lebonyolításában
felmerülı
eljárási
hiányosságok, illetve
nem
megfelelı
dokumentáltság.
- A teljesítés során az
érvényes szerzıdéstıl
eltérés, hiányosságok
a
teljesítésigazolásban,
a FEUVE hibái,
visszajelzés hiánya.
- A nyilvántartásba
vétel elhúzódása.

Az
ellenırzés
típusa
(**)

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

Típusa:
Szabályszer
őségi
ellenırzés

2013. I.
negyedév

(1 ellenır)

Módszere
i:

Jelentés:
2013.
február

Dokument
umok
szúrópróba
szerő,
ellenırzése
Interjúkész
ítés
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenırzésre
vonatkozó stratégia
(ellenırzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
Célja:
annak
Polgármesteri megállapítása, hogy a
2012. évi normatív állami
Hivatalhoz,
és
mint önállóan hozzájárulások,
kötött
mőködı
és normatív
felhasználású támogatások
gazdálkodó
elszámolása megfelel-e a
költségvetési
törvényi elıírásoknak.
szervhez
kapcsolódó
Az óvodákban és az
önállóan
iskolában az étkezéssel
mőködı
összefüggı szabályzatok
közoktatási
és
eljárásrendek
intézmények, ellenırzése.
Lustige
Tárgya:
Zwerge,
2012.
évi
valamint
az normatív
állami
Óvodahozzájárulások
Solymár
elszámolásának
ellenırzése

Azonosított
kockázati
tényezık (*)

Az
ellenırzés
típusa
(**)

- Az
alap- és Típusa:
kiegészítı normatív Pénzügyi
állami
hozzájárulás ellenırzés
igénylése
és
elszámolása nem a Módszere
költségvetési törvény
i:
kiegészítı
szabályainak
Dokument
megfelelıen történik,
umok,
így
visszafizetési nyilvántart
kötelezettséget
ások
eredményez.
mintavétel
az
étkezéssel
es
összefüggıen nincs ellenırzése
egységes eljárásrend
és a továbbszámlázás,
számlakibocsájtás
rendje
nincs
szabályozva.

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

2013. I.
negyedév

(1 ellenır)

Jelentés:
2013.
február 15.

Idıszak: 2012. év
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek

Önkormányza
tPolgármesteri
Hivatal

Az ellenırzésre
vonatkozó stratégia
(ellenırzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
annak
Célja:
megállapítása, hogy a
Hivatal Szervezeti és
Mőködési
Szabályzata,
továbbá
a
keretében
elkészítendı
egyéb
szabályzatai a törvényi
elıírások és a helyi
sajátosságok
figyelembevételével
készültek-e,
jogszabályi
változásoknak megfelelı
aktualizálásuk megtörténte.

Azonosított
kockázati
tényezık (*)

Az
ellenırzés
típusa
(**)

- Nem készültek el az
SzMSz.
keretében Típusa:
szabályszer
kötelezıen
őségi
elkészítendı
szabályzatok, illetve
azok elavultak, nem a Módszere
helyi sajátosságokat
i:
tükrözik,
ezzel
gátolják a vagyonnal Dokument
való
megfelelı,
umok
hatékony
tételes
gazdálkodást.
ellenırzése

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

2013. II.
negyedév

(1 ellenır)

Jelentés:
2013.
április

Tárgya: a Szervezeti és
Mőködési
Szabályzat
keretében
kötelezıen
elkészítendı szabályzatok
vizsgálata, ellenırzése.

Önkormányza
tPolgármesteri
Hivatal

Idıszak: 2013. év
annak
Célja:
megállapítása, hogy a
Hivatal
pénzügyiszámviteli szabályzatai a
törvényi elıírások és a
helyi
sajátosságok
figyelembevételével
készültek-e,
jogszabályi
változásoknak megfelelı
aktualizálásuk megtörténte

- Nem készültek el a
számviteli
politika Típusa:
keretében kötelezıen szabályszer
őségi
elkészítendı
szabályzatok, illetve
azok elavultak, nem a Módszere
i:
helyi sajátosságokat
tükrözik,
ezzel
gátolják a vagyonnal Dokument
umok
való
megfelelı,
tételes
hatékony
ellenırzése
gazdálkodást.

2013. II.
negyedév

(1 ellenır)

Jelentés:
2013.
május

pénzügyiTárgya:
számviteli
szabályzati
rendszerének
felülvizsgálata
Idıszak: 2013. év
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek

Önkormányza
t

Az ellenırzésre
Azonosított
Az
vonatkozó stratégia
kockázati
ellenırzés
(ellenırzés célja,
tényezık (*)
típusa
módszere, tárgya,
(**)
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
annak - Nincs kialakítva a
Célja:
Típusa:
megállapítása, hogy a belsı
rendszerell
belsı
kontrollrendszer kontrollrendszer.
enırzés
kialakítása és mőködtetése
megfelel-e a jogszabályi
Módszere
elıírásoknak.
i:
Tárgya:
belsı
kontrollrendszer
Dokument
kialakítása, mőködtetése.
umok,
nyilvántart
Idıszak: 2013. év
ások
mintavétel
es
ellenırzése
,
Interjú
készítés

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

2013. III.
negyedév

(1 ellenır)

Jelentés:
2013.
szeptembe
r
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek
Önkormányza
t

Az ellenırzésre
vonatkozó stratégia
(ellenırzés célja,
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
Célja: annak értékelése,
hogy a civil szervezetek
részére
nyújtott
támogatások a jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen
történt-e,
továbbá
a
támogatott szervezetek a
jogszabályi elıírásoknak és
a helyi szabályozásnak
megfelelıen, valamint az
elıírt
határidıre
elszámoltak-e
a
támogatással.
Tárgya:
A
civil
szervezeteknek nyújtott
támogatások ellenırzése.
Idıszak: 2012. év

Azonosított
kockázati
tényezık (*)

Az
ellenırzés
típusa
(**)

5. A
2012. Típusa:
szabályszer
évben
őségi
nyújtott
támogatások
során
nem Módszere
i:
voltak
figyelemmel a
megváltozott Dokument
umok,
jogszabályi
nyilvántart
környezetre,
ások
6. A
mintavétel
támogatások
es
nyújtása/foly
ósítás nem a ellenırzése
,
jogszabályban
Interjú
meghatározot
készítés
tak
szerint
történt,
7. A
támogatással
nem
számoltak el.

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

2013. IV.
negyedév

(1 ellenır)

Jelentés:
2013.
november
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Ellenırzendı
folyamatok és
szervezeti
egységek
Önkormán
yzat

Az ellenırzésre
Azonosított
vonatkozó stratégia
kockázati
(ellenırzés célja,
tényezık (*)
módszere, tárgya,
terjedelme, ellenırzött
idıszak)
Célja:
annak Nem Típusa:
2013.
értékelése, hogy készült(ek) szabálysz
IV.
a
belsı intézkedési
erőségi
negyedé
ellenırzési
terv, illetve
v
jelentésben
Módszer
annak
foglalt
ei:
hasznosulá
Jelentés:
megállapításokra, sa
nem
2013.
javaslatokra
Dokume novemb
történt
elkészített
ntumok,
meg.
er
intézkedési
nyilvántar
tervben foglalt
tások
konkrét
mintavéte
(határidıkkel,
les
felelısökkel
ellenırzé
megjelölt)
se,
intézkedések
Interjú
megvalósultak-e.
készítés

Az
ellenırzés
típusa
(**)

Az
ellenırzés
ütemezés
e (***)

Erıforrás
szükséglete
k (****)

(1 ellenır)

Tárgya: A 2012.
évi vizsgálatok
utóellenırzése,
melyek
intézkedési terv készítést
igényeltek.
Idıszak: 2012.
év
Tartalékidı

(1 ellenır)

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenırzési tervet megalapozó elemzések, különösen a
kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenırzések idıtartama és az ellenırzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások: becsült idıszükséglet és emberi
erıforrás.
Kelt, ………………20…. …………………hó ….. nap
…………………hó ….. nap

Kelt, ………………20….
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Készítette:

Jóváhagyta:

……………………………….

……………………………….

belsı ellenırzési vezetı

költségvetési szerv vezetıje

A képviselı-testület a 2013. évi belsı ellenırzési tervet az alábbi határozattal fogadta el:
189/2012. (XI. 26.)

2. napirendi pont: 172/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II.
rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

 Dr. Szente Kálmán Tájékoztatásul közli, hogy a rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének.
 Dobrovkáné Dér Borbála A módosítás három területet érint, egyik az általános tartalékkeret.
A meglévı, – kerekített összeget mond – 10,9 millió forintos összeghez adódik a szociális
visszaigénylések összege: 4,36 millió forint, a normatíva visszaigénylés 2,5 millió forint, a
bérkompenzáció 4,6 millió forint. A fejlesztési céltartalék keret korábbi 9,2 millió forintos
összegéhez adódik a 10,3 millió forintos vis maior támogatás, ezek változtatják a központi
költségvetési támogatás összegét is 314,9 millió forintra. A Pénzügyi Bizottság a számszaki
adatokat ellenırizte és elfogadásra javasolja.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását, mivel további
hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 733
Száma: 12.11.26/2/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 16:45
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

733

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

-

Száma: 2012.11.26/2/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 22/2012. (XI.27.) számú
rendeletét egyhangúan megalkotja.

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
22/2012. (XI. 27.) sz. rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012.(II. 28.) sz.
rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselı-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése, valamint a végrehajtására
kiadott 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet elıírásai, és a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2012. évi költségvetésrıl szóló 5/2012. (II.28.) sz. rendeletét (továbbiakban: „R”) az
alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 1 623 103 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 1 623 103 e Ft-ban
állapítja meg.”
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Egyéb általános tartalék
Mőködési céltartalék
Egyéb céltartalék
Fejlesztési céltartalék

22 390 E Ft
88 458 E Ft
0 E Ft
19 545 E Ft

3. §
A „R” 15. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett
létszámát 201,5 fıben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:
Engedélyezett
létszám (fı)
10
38
83,5
36,75
12,5
6,75
14
201,5”

Intézmény

Önkormányzat
Hivatal
Iskola
Óvoda Solymár
Lustige
Mővelıdési Ház
Ezüstkor
SOLYMÁR ÖSSZESEN:

4. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

Dr. Szente Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül:
Solymár, 2012. november 27.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

3. napirendi pont: 173/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat költségvetésének III.
negyedéves beszámolója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

 Dobrovkáné Dér Borbála A Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a beszámolókat.
Tájékoztatásul közli, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a helyi adóbevételek
teljesítése idıarányosan igen magas, a mőködési tartalék rendben van, a hiteltörlesztések együtt,
az intézmények a minimális eltéréseket szóban elmagyarázták, a válaszukat a Bizottság elfogadta.
 Lırincz Beáta Kérdése, hogy a német nemzetiségi gyermek-táncfesztivál teljesítése miért 0
Ft, és az egyházi támogatás ugyancsak miért 0 Ft? Mi okozta az eltérést?
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, hogy a római katolikus egyháznak már elment a támogatás, míg a
református egyháznak most utalták a támogatást, ezért nem szerepelnek a III. negyedéves
beszámolóban.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NNÖ Megjegyzi, hogy a táncfesztivál elszámolása
megtörtént.
 Dr. Szente Kálmán Valószínőleg utána történt a lekönyvelés, és ezért nem szerepel a III.
negyedéves beszámolóban.
 Lırincz Beáta Kérdése arra irányul, hogy miért nem az elıirányzott rovatba került az összeg,
és nem okoz-e gondot abban a rovatban, ahol most többletköltségként jelenik meg?
 Dr. Beregszászi Márk Ez a következı elıirányzat-módosításkor kerül rögzítésre.
 Emesz Lajos Kérése, hogy a Viziközmő társulattól a következı ülésre írásbeli jelentést kérjen
be a jegyzı a 120 millió forintos összeg ütemezésérıl. Mutassák be a teljesítési tervet.
 Dr. Beregszászi Márk A Viziközmő Társulatot már felszólította írásban, de nincs rá
hatásköre, ezért csak sürgetheti a Társulatot, nem utasíthatja. Véleménye szerint 3 hónapos
késésben vannak.
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 Dr. Szente Kálmán Hozzáfőzi, hogy ennek oka az is lehet, hogy nem egyszerre kötötték a
lakosok a szerzıdéseket.
 Ordódy György Kérdése, hogy jogilag kinek van ráhatása a Vizikörmő Társulásra?
 Dr. Szente Kálmán Az Intézıbizottság felügyeli a Társulást.
 Cser Angéla Jelzi, hogy hónapokkal ezelıtt lejárt a csatornatörlesztés, ugyanakkor feljegyzést
errıl nem kaptak a lakosok.
 Dr. Beregszászi Márk Megjegyzi, hogy személy szerit már kapott ilyen feljegyzést az OTP
Banktól. Nem tudja, hogy mennyire megfelelı az adminisztrációja a Társulatnak. Javasolja, hogy
az új szerzıdésbe írják majd bele a folyamatos ellenırzés lehetıségét.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mivel további
hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 734
Száma: 12.11.26/3/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 16:58
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő 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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

Igen
Igen
Igen
Távol

734

-

Száma: 2012.11.26/3/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 190/2012. (XI.26.) számú
határozata értelmében egyhangúan úgy dönt, hogy az önkormányzat 2012. I–III.
negyedéves gazdálkodásról készített költségvetési beszámolót elfogadja.

4. napirendi pont: 174/2012. sz. elıterjesztés: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
III. rendeletmódosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dobrovkáné Dér Borbála Ismerteti, hogy lecsökkent a fejlesztési céltartalék, mivel
kifizetések történtek közel 4 millió forint összegben. A mőködési céltartalék is csökken 11 millió
forinttal, míg az általános tartalékkeret is csökkentésre került 16,8 millió forinttal. A tételeket
részletesen az idıhiány miatt nem sorolja fel. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a módosítást,
számszakilag ellenırizte, és elfogadásra javasolja.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását, mivel további
hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 735
Száma: 12.11.26/4/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
11
0
0
11
0
1

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
21

Összesen
Megjegyzés:
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100.00

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

735

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

-

Száma: 2012.11.26/4/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 23/2012. (XI.27.) számú
rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
23/2012. (XI. 27.) sz. rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012.(II. 28.) sz.
rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselı-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése, valamint a
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet elıírásai, és a Magyarország 2012.
évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésrıl szóló 5/2012. (II.28.) sz.
rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 1 651 776 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 1 651 776 e Ft-ban
állapítja meg.”
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Egyéb általános tartalék
Mőködési céltartalék
Egyéb céltartalék
Fejlesztési céltartalék

5 563 E Ft
77 396 E Ft
0 E Ft
15 293 E Ft

3. §
A „R” 15. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett
létszámát 202,5 fıben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:
Engedélyezett
létszám (fı)
10
38
83,5
37,25
12,5
6,75
14,5
202,5

Intézmény

Önkormányzat
Hivatal
Iskola
Óvoda Solymár
Lustige
Mővelıdési Ház
Ezüstkor
SOLYMÁR ÖSSZESEN:

„

4. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

Dr. Szente Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül:
Solymár, 2012. november 27.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

5. napirendi pont: 175/2012. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2013.
évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

 Dr. Szente Kálmán Tájékoztatásul közli, hogy a koncepció tervezése során jelenleg csak az
irányvonalakat látják, konkrét összeggel még nem számolhattak. A bizottságok módosító
indítványait figyelembe vették és beleírták a koncepcióba. Kéri, oldalanként haladjanak.
 Dr. Szente Kálmán Várja a hozzászólást az 1. oldalhoz.
 Lırincz Beáta Jelzi, hogy a köznevelési intézménynél nem maradnak meg normatív alapú
támogatások. Javaslata: „Részben megszőnik az önkormányzatok eddig jellemzı normatív
támogatási rendszere, vagyis a célzott összegek finanszírozása helyett a települési
önkormányzatok…”
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot.
 Tordai Miklós Felhívja a figyelmet arra, hogy olyan helyzetben kell készíteni egy koncepciót,
amely nem enged meg többet, mint feltételezéseket. Nem kellene belekényszeríteni ebbe a
helyzetbe a településeket.
 Dr. Beregszászi Márk Megjegyzi, hogy a T-8888 számú törvényjavaslat alapján készítették a
köznevelési intézményekre vonatkozó elképzeléseket. Ezt bármikor felülírhatja egy magasabb
rendő jogszabály.
 Dr. Szente Kálmán Várja a hozzászólást a 2. oldalhoz.
 Lırincz Beáta Javasolja, hogy „az óvodák fenntartásán...” bekezdésbe vegyék be az iskolát is,
valamint a könyvtár mellé vegyék be a közmővelıdést is.
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot. Várja a hozzászólást a 3.
oldalhoz.
 Dr. Szentkláray Ferenc Stilizálási javaslata, az utolsó bekezdés elıtti utolsó mondatban
„ellátója” szerepeljen.
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 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot.
 Lırincz Beáta Köznevelési törvényre kell módosítani a „közoktatási törvényt”, továbbá a
köznevelési alapfeladatokat nem kell felsorolni, mivel azok a T-8888 számú törvényjavaslatban
benne vannak.
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot. Várja a hozzászólást a 4.
oldalhoz.
 Dr. Szentkláray Ferenc Stilizálási javaslata, „várhatóan” szerepeljen a „lehetséges” helyett.
 Dr. Szente Kálmán Nem biztos ennek a létjogosultságában. Az elıterjesztı nem befogadta a
módosító javaslatot. Várja a hozzászólást az 5. oldalhoz.
 Lırincz Beáta A 2. bekezdésben a Lustige Zwerge óvoda saját intézményként jelenik meg, ez
az eljárás számvitelileg nem helyes, mert a NNÖ önkormányzat a fenntartó. Az intézményt
pénzeszköz átadás útján lehet finanszírozni, és ezt a koncepcióban úgy kell megjeleníteni, hogy
az összeg átkerül az NNÖ számlájára, mellyel maga gazdálkodik. Javasolja, hogy ezt hagyják ki,
hiszen hamarosan tárgyalnak róla.
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot. Várja a hozzászólást a 6.
oldalhoz. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik.
Várja a hozzászólást a 7. oldalhoz. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik.
Várja a hozzászólást a 8. oldalhoz.
 Lırincz Beáta Javasolja belevenni: „A Vár mőködtetésének koncepciója kidolgozás alatt áll,
ennek faladatait és pénzügyi vonzatát a költségvetésben rögzíteni kívánjuk.”
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot.
 Dr. Szentkláray Ferenc A beruházások alatt lévı mondatokban alany-állítmány egyeztetési
hiba van, kéri javítani.
 Lırincz Beáta Az intézmények fejlesztésénél javasolja, hogy írják bele a kormányablak
kialakítását.
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot.
 Ordódy György Kérdése, hogy útépítés, útjavítás miért csak akkor lesz a Karácsonyi utcában,
ha átjön a busz?
 Dr. Szente Kálmán Mert egy buszhoz sokkal erısebb pályaszerkezet kell.
 Lırincz Beáta Javasolja a 9. oldalon lévı táblázat kihagyását, mert érinti a Lustige Zwerge
óvodát.
 Dr. Szente Kálmán Az elıterjesztı befogadta a módosító javaslatot.
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 Dr. Szente Kálmán Várja a hozzászólást a 10. oldalhoz. Megállapítja, hogy hozzászólás nem
érkezik. Hozzáfőzi, az utána következı táblázatok tájékoztatóul szolgálnak, csupán becslések.
Javasolja, hogy az Adókoncepciót az adórendelet elfogadásakor tárgyalják.
Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Száma: 2012.11.26/5/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 9
fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 191/2012. (XI.26.) számú
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határozata értelmében úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti, 2013. évre vonatkozó
önkormányzati költségvetési koncepciót elfogadja.
Melléklet a 191/2012. (XI. 26.) sz. határozathoz

Solymár Nagyközség 2013. évi költségvetési koncepciója
Solymár Nagyközség Önkormányzat költségvetési koncepciója az alábbi jogszabályok és
dokumentumok elıírásainak figyelembe vételével került összeállításra:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény;
a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény („Nekt.”);
a Kormány által benyújtott T/7655.sz Magyarország 2013 évi költségvetési
törvényjavaslata, valamint a módosításukra benyújtott módosító javaslatok, az azokat
megalapozó törvények;
(6) a T/8888 sz. törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl és

(7) a Magyar államkincstár által küldött tájékoztató levelek.

A 2013. évi költségvetési koncepció elkészítését nagymértékben meghatározta a felsorolt
joganyagok megalkotása, azok különbözı idıpontokban történı hatályba lépése. A régi
önkormányzatokról szóló törvény egy ideig még hatályban marad, mellette lépcsızetesen léptetik
hatályba a Magyarország önkormányzatairól szóló új törvényt. A rendelkezések egy része már
2012 év januárjában hatályba lépett, mások 2013 januárjától lépnek hatályba, illetve a 2014.
önkormányzati választásokkal összefüggésben. Sok konkrétumot a végrehajtási szabályok
tartalmaznak majd, ezek eddig még nem kerültek elfogadásra.

Részben megszőnik az önkormányzatok eddig jellemzı normatív támogatási rendszere, vagyis a
célzott összegek finanszírozása helyett, a települési önkormányzatok az új Ötv. rendelkezései
szerint megmaradó feladataik ellátásához általános támogatást kapnak majd, melyet a
törvényjavaslat szerint feltehetıleg január közepén az elektronikus (e-Adat, EBR42, Önegm)
rendszeren keresztül bocsátanak az önkormányzatok rendelkezésére.Az új rendszer
legjelentısebb változása, hogy a jelenlegi feladatok jelentıs részét 2013-tól az állam közvetlenül
biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi feladatok szervezését végzik majd. A
jövıben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntı többsége az államigazgatási szervekhez,
a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül egyenlı
színvonalon történı ellátását.
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A helyi önkormányzatok számára kötelezı feladatot továbbra is törvény írhat elı, de az
önkormányzatok eltérı adottságait (gazdasági teljesítıképesség, lakosságszám, a közigazgatási
terület mérete) is figyelembe véve.

Az óvodák fenntartásán kívül és az iskolák mőködtetésén kívül, az önkormányzat feladata lesz
továbbra is a településfejlesztés, településrendezés és a településüzemeltetés (köztemetık,
közvilágítás, kéményseprés, stb.). Önkormányzati kézben maradnak a szociális, gyermekvédelmi
és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi
stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások és a környezet- egészségügy (pl.
köztisztaság, rovarirtás) körébe tartozó feladatok. Idetartoznak a kulturális szolgáltatások is, mint
például a könyvtár, a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás,
ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) ügye vagy a
lakás- és helyiséggazdálkodás is. Önkormányzati feladat lesz a polgári védelem, a
katasztrófavédelem, a helyi közfoglalkoztatás, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok, a közmővelıdési feladatok, a sport és ifjúsági ügyek, a
nemzetiségi ügyek, a hulladék-gazdálkodás és a távhıszolgáltatás. Törvényben meghatározott
esetekben az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, és továbbra is önként vállalhatják olyan
helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az
önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelezı feladatok ellátását. Így
ezek finanszírozását saját bevételbıl vagy erre a célra biztosított forrásból kell majd megoldani.
Az önkormányzati hivatalok 2013. január 1-jétıl közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre
azon — a járáson belüli — községi önkormányzatok, amelyek területét legfeljebb egy település
választja el egymástól, és lakosságszámuk nem haladja meg a 2000 fıt, de a 2000 fı
lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz

Az önkormányzatok által kötelezıen ellátandó feladatok mőködési kiadásait az Országgyőlés
feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten
kizárólag a kötelezıen ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ellenkezı esetben a
támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás összegét a központi
költségvetésrıl szóló törvény határozza meg.

A köznevelési törvény értelmében 2013. január 1-jétıl az állam veszi át az alap- és a középfokú
oktatás irányítását, melyet a 2012. év nyarán létrehozott KLEBELSBERG Intézményfenntartó
Központon (továbbiakban Központ) keresztül lát majd el. A 2013. január 1. napjától hatályos
Nekt. 74. § (1)-(3) bekezdése szerint az óvodák fenntartása továbbra is önkormányzati kézben
marad. A 74. § (4) bekezdése szerint a 3000 fınél nagyobb lélekszámú települések az „állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl az iskolai oktatás gondoskodnak mőködtetési
feladatait, köznevelési szerzıdés megkötésével. A Képviselı-testület 187/2012. (X. 29.) sz.
határozata szerint az önkormányzat vállalja az iskola mőködtetésének költségeit. Az alapfeladatot
ellátó pedagógusok és a közvetlenül oktatást segítık illetményét, járulékának finanszírozása
állami feladat lesz, míg az iskola mőködtetése és a gyermekétkeztetés továbbra is az
önkormányzat feladata marad. Az intézmény technikai állományában alkalmazott dolgozók
továbbfoglalkoztatását a Solymári Településüzemeltetési Kft-ben javasoljuk. A törvényjavaslat
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elfogadásával az iskola jelenlegi pedagógus állományát elıreláthatóan átveszi a Központ, tehát az
Általános Iskola, a Alapfokú Mővészeti Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
pedagógusainak átvétele a hétfıi országgyőlési ülésen remélhetıleg törvényben lesz rögzítve. A
szakszolgálati feladatok ellátója a Pest Megyei Önkormányzata lesz a késıbbiekben.

A T/8888 sz. törvényjavaslatban rögzítésre kerültek a köznevelési alapfeladatok, melyeket nem
az önkormányzat, hanem minden esetben közvetlenül az állam finanszírozza majd a Központon
keresztül.
Az önkormányzat jegyzıje a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek
a vállalt kötelezettségvállalások, és más fizetési kötelezettségek, valamint a fentiekben már
említett központi költségvetésrıl szóló törvényjavaslat figyelembe vételével állította össze az
Áht. 24. § (1) valamint a Vhr.26.§ (1) bekezdés elıírásainak megfelelıen. A koncepció
készítésének idıpontjában Magyarország még nem rendelkezik Országgyőlés által elfogadott
2013. évi költségvetéssel. A Kormány benyújtotta az Országgyőlésnek a központi költségvetésrıl
szóló törvényjavaslatot, melyhez több módosító javaslat is érkezett. A költségvetési törvény
elfogadása az idei évben is december 23. körül várható, annak megvitatása jelenleg is tart. A
végleges költségvetésrıl szóló törvény hiányában nem határozható meg az önkormányzatot 2013
évben megilletı feladatainak pontos összegő támogatásai. Következésképpen a bevételek
esetében csak a törvényjavaslatban elızetesen közölt feladatok támogatásai, illetve a központilag
meghatározott támogatásokkal van lehetıség számolni, amely természetesen változhat annak
függvényében, ahogy az Országgyőlés elfogadja majd a 2013. évi központi költségvetésrıl szóló
törvényt.
Amely már kiolvasható a költségvetési tervezetbıl, és a benyújtott módosító javaslatokból hogy :
 2013-tól lehetséges, hogy teljesen megszőnik az önkormányzatok személyi jövedelemadó
részesedése, és a gépjármőadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjármővek után a
települési önkormányzat által beszedett adó - elızı évi 100%-kal szemben- csak 40 %-a
illeti meg a települési önkormányzatot
 a helyi önkormányzatok mőködéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímei és elıirányzatai a
törvényjavaslat 2.sz. melléklete szerint állapítható meg.
 további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás biztosítása a központosított
elıirányzatként helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra 3.sz. mellékletben
meghatározottak szerint, b) vis maior támogatásra.
 a helyi önkormányzatok kiegészítı támogatására szolgáló elıirányzatok a 4.sz. melléklet
szerint állapíthatók meg.
1. a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren
keresztül a települési önkormányzatok számára 2013. január hó elejére elérhetıvé teszi a
települési önkormányzatokat megilletı támogatások összegét.
2. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által
beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési
önkormányzatot illeti meg.
3. A települési önkormányzatot illeti meg:
a) a települési önkormányzat jegyzıje által jogerısen kiszabott környezetvédelmi
29

bírság teljes összege,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség által a települési
önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben
jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt
környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott
szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési
számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésrıl szóló törvény
szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából
származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzıje önkormányzati
adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a
Közterület-felügyelı által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.
Az elızı évekkel ellentétben, tényadatok hiányában a koncepció nem tartalmazza a
önkormányzat várható központi támogatásból származó bevételeit,
csak a 2013. évi
adóbevételeket (tájékoztatást a helyi adókról) 1.sz. melléklet, és a várható mőködési kiadásait (2.
számú melléklete).
A koncepció készítése az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett történt:
•
•
•

bevételi oldalon a bevételi források feltárása és a bevételi lehetıségek maximális
kiaknázása,
kiadási oldalon a feladatok leggazdaságosabb megoldása, azaz a pénz és anyagi eszközök
célszerő felhasználása,
és mindezek részeként a rendelkezésre álló vagyon hasznosítása, növelése.

A fenti célok megvalósításának eszköze az éves költségvetés, melynek keretében a Képviselıtestület, a gazdálkodással kapcsolatos kérdések elbírálásában az ıt megilletı döntési jogkörét
gyakorolja.
A költségvetési irányelvek meghatározása
A költségvetési rendeletet, beleértve a mellékleteket és az indoklást is, valamint a tervezési
ütemtervet az államháztartásért felelıs miniszter által kiadott tervezési útmutató szerint
kell összeállítani, metodikájában a korábbi solymári gyakorlatot követve.
A költségvetés összeállításakor érvényesíteni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény. valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31) Korm rendelet és a 2013.
évi központi költségvetési törvény elıírásait.
Tervezés során a bevételekbıl kell kiindulni, csak megtervezett bevételekre, annak mértékéig
lehet kiadást tervezni.
Tervezés alapja felsıbb jogszabályok, KT rendelet, határozat, kötelezettségvállalás, a
tervezéskor már ismert tények lehetnek.
A Képviselı-testület által jóváhagyott tartalékot kell tervezni az intézményeknél a közüzemi
díjak esetleges többletkiadásainak finanszírozására, mértéke a közüzemi díjak
elıirányzatának 2 %-a.
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A címzett tartalékokat konkrét kiadások várható összegeként kell megtervezni.
Gördülı tervezés keretében három évre kell tervezni kiemelt elıirányzat mélységig a
mőködési, valamint a felhalmozási elıirányzatokat
A Képviselı-testületnek a költségvetést befolyásoló önkormányzati rendeleteket,
határozatokat legkésıbb december 2-ig el kell készíteni, és gondoskodni kell annak
elfogadásáról (pl. helyi szociális rendelet, helyi adórendelet, étkezési térítési díjak, lakbér,
közterület használati díj-módosítás, szennyvízdíjak, település tisztasági díjak). A
településtisztasági díjak, valamint a szennyvízdíjak esetében felül kell vizsgálni a
lakosság díjak és az önkormányzati finanszírozás arányát, amely hosszú távon kiigazításra
szorulhat. A szennyvízdíjak megállapítása Pilisszentiván Önkormányzatával egyeztetve
történik.
A címrendet a költségvetési rendelettervezet során javasoljuk végleges formában elkészíteni.
Rendezı elvek megállapítása a részletes, számszaki tervezımunkához:
Az önkormányzat képviselı-testülete a gazdálkodás szinten tartása érdekében az alábbi elveket
tartja elsıdlegesnek a 2013. évi költségvetés kimunkálásakor:
Kiadások
1. A költségvetési rendeletben külön mellékletben kell meghatározni a többéves elkötelezettségek
elıirányzatát, évenkénti bontásban melyeket tételesen, elsıként kell a kiadások teljesítése
között szerepeltetni. A jelenleg rendelkezésünkre álló elkötelezettségek elızetes listája a
koncepció 3. sz. mellékletét képezi.
2. A mőködési kiadások nagy részét továbbra is a közszférában dolgozók személyi juttatásai és
járulékai jelentik.
1. A Képviselı-testület a közalkalmazotti szférában dolgozók bérét a törvény szerinti
bértábla figyelembevételével engedélyezi tervezni. A 2013. évi költségvetés a törvény
szerinti illetményekkel, a vonatkozó egyéb rendelkezések figyelembevételével a 2012.
évi eredeti elıirányzat, mint bázis adat figyelembevételével tervezhetı, módosítva azt a
szerkezeti változásokkal, és szintre hozásokkal. A személyi kiemelt elıirányzatok a
tavalyi eredeti elıirányzat szintjén plusz a központi bérfejlesztés mínusz az állam által
átvállalt pedagógusok és az oktatást támogató dolgozók személyi jellegő juttatásainak és
munkáltatót terhelı járulékaival csökkentve legyenek meghatározva. A bérkiadások
önkormányzati finanszírozású része legyen külön kimutatva a költségvetésben.
2. Az intézményekben a Képviselı-testület a pótlékokat a jogszabályokban foglaltak szerint
biztosítja, a költségvetésben kerüljenek elkülönítésre a kötelezı pótlékok.
3. Az Önkormányzat javasolja a közalkalmazotti szférában dolgozók jutalmazását.
4. A köztisztviselık illetményalapját a Képviselı-testület a költségvetési törvény szerinti
összegben (jelenleg 38.650 Ft-ban) állapítja meg - ez képezi alapját az illetmény-alaphoz
kötıdı juttatásoknak, melyen felül az illetménykiegészítés, pótlékok a Ktv. elıírásai
értelmében tervezhetık. A 2012. évi eredeti elıirányzat, mint bázis adat kerül
figyelembevételre, csökkentve a 4 fı járási hivatalhoz történı áthelyezettek személyi
jellegő juttatásaival és azok munkáltatót terhelı járulékaival. A köztisztviselıi szférában,
valamint az egyéb bérrendszer alá tartozó dolgozók jutalmazását javasolja az
Önkormányzat.
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5. Létszám személyi juttatási elıirányzat nélkül nem tervezhetı. Az átmenetileg be nem
töltött álláshelyekre jutó elıirányzatot az érintett álláshely tényleges személyi juttatásai
alapján kell tervezni.
6. Az elemi költségvetésben jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben a képviselıtestület döntése módosítható, a feladatváltozással összefüggésben.
7. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési
intézmények a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám elıirányzatával - a
jogszabályi elıírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak, de az állományi
táblákat felül kell vizsgálni.
8. A kiemelt személyi elıirányzatból – fenntartói döntés után - lehetséges átcsoportosítás a
dologi és a felhalmozási elıirányzatokba.
9. A jutalom maximális mértékének korlátozáson túlmenıen a költségvetési szerv a
személyi juttatások elıirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban, saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
10.A Képviselı-testület az intézményeknél létszámbıvítést nem tervez.
11.Meg kell vitatni a protokoll, valamint oktatási referens álláshelyek betöltését a
polgármesteri hivatalnál.

A személyi jellegő juttatási elıirányzatok járulék-terheit, mint
kiemelt elıirányzatot, a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat
elıírásai szerint kell megállapítani.
3. Dologi kiemelt elıirányzatok a 2012. évi eredeti elıirányzatok szintjét alapul véve, a
szerkezeti változások figyelembevételével legyenek meghatározva egységesen minden
intézménynél.
• Az étkeztetést intézményenként kiemelt soron kell szerepeltetni a dologi kiadások között.
• Az önkormányzat dolgozói részére caffetéria juttatást állapít meg, ennek mértéke maximum
bruttó 200 000 Ft/fı lehet.(mely tartalmazza a munkáltatót terhelı közterheket is)
• A rendszeres pénzbeli juttatások az állami támogatás szintjén, az eseti pénzbeli juttatások
(segélyek) saját forrás része az elızı évi bázis szinten kerülhetnek tervezésre, mindkét
esetben elıfinanszírozással.
• A Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködésével és céljaival a Képviselı testület
egyetért. Támogatása valamint a fenntartásában mőködı intézmény támogatása
pénzeszközátadás formájában történik.
• A pénzeszköz-átadás társadalmi szervek részére maximálisan az elızı évi szinten kerülhet
tervezésre. A támogatások írásos megállapodás eredményeként, az elızı év tételes
elszámolása után adhatók át a támogatottak részére.
 2013. évi önkormányzati rendezvények: Községi ünnepség (március 15., augusztus 20.,
október 23.), Hısök-napja, Solymári Búcsú, Kitelepítési Emléknap, Mikulás napi ünnepség)
. Ezek költségei elkülönítve, a mővelıdési ház költségvetésében kerüljenek megtervezésre,
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a 2012. évi eredeti elıirányzat szintjén. A Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
kiállítások szervezési költségeit elızetesen kalkulált összegben tervezni szükséges.
 Az Önkormányzat a 2013. évben is támogatni kívánja a családi napközik mőködését,
amennyiben elutasított solymári gyermekek elhelyezésérıl gondoskodnak.
4. A beruházások központilag, a felújítások intézményi szinten tervezendık, az alábbiak szerint:
Felújítások:
Intézmények
épületeinek
karbantartására,
állagmegóvására
az
elkövetkezendıkben is nagy hangsúlyt szükséges fektetni. Tervezett felújításokról az
intézmények által készített koncepció ismertetését követıen a Képviselı-testület dönt. A
források rendelkezésre állása esetén javaslom a múzeum, mővelıdési ház, iskola „B”
tetıszerkezetének felújítását.
Beruházások: Új bölcsıde kialakítása. Forráslehetıségeink bıvítése érdekében a 2013.
évben is kiemelt gondot kell fordítani a pályázatokon való részvételre. Ennek sikere
érdekében a Képviselı-testület a 2013. évi költségvetésében pályázati önrészeket biztosítja. A
források rendelkezésre állása esetén javaslom tőzoltószertár építését, a polgármesteri hivatal
bıvítését Kormányablak kialakításához, a Napsugár Óvoda energetikai felújítását, vagy új
óvoda kialakítását. A vár mőködtetésérıl szóló koncepció jelenleg kidolgozás alatt áll, ennek
feltételei és pénzügyi vonzata a költségvetésben kerül rögzítésre.
A település rendezés tervét és a szabályozási terveket a korábban meghatározott illetve
hatósági eljárások során realizálódott ütemterv szerint el kell készíteni.
Útépítés: Az utak javítására, útépítési tervek engedélyezése, utak kátyúzására kiemelt
figyelmet kell fordítani. Kerekhegyi átkötı út (gróf Karátsony utca) megerısítése
(amennyiben a 157-es járat megvalósul). Útjavítások keretében forrást kell biztosítani a
vízelvezetı mőtárgyak további cseréjére.
Csapadékvíz elvezetés: Évek óta problémát jelent a településen a csapadékvíz elvezetése, és
a felszíni vízelvezetés, melynek megoldásáról gondoskodni kell, különös tekintettel a már
csatornázott és erózióval veszélyeztetett területekre.(Kossuth u. rétegvíz elvezetés, Nádas
utca vízelvezetés, Sport utca csapadékvíz-elvezetés, Panoráma utca térségének vízlevezetıi)
A kész kiviteli tervek alapján a Kerekhegyi csatornaépítés megkezdése, önrész biztosítása
és a víztársulat megszervezése, európai uniós forrás igénybevételével.
Közvilágítás: A korábbi fejlesztésbıl kimaradt területeken meg kell vizsgálni a fejlesztés
lehetıségeit, fel kell készülni az új belterületek közvilágításának fejlesztésére (pl.: Hutweide)
megoldására. Tavalyi bázison tervezendı az egyedi közvilágítási pótlás/fejlesztés.
Akadálymentesítés: folytatni kell a közintézményekben az akadály-mentesítést.
A lakosság bevonásával megvalósítandó programok forrásait tervezni szükséges
(komposztálási program, helyi kezdeményezések támogatása pl: Zöldfa utca park, Szent
Erzsébet tér).
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Az elkövetkezendı években megvalósítandó beruházásokról a Képviselı-testületnek
prioritási sorrendet kell felállítani, és az ennek megfelelı döntést meghozni, annak érdekében,
hogy a 2013. évi költségvetésben már számszerően lehessen tervezni.
Bevételek
Bevételi oldalon a kiadások fedezetéül szolgáló folyó bevételek, állami támogatások, mőködési
célra átvett pénzeszközök és egyéb bevételek összegének szükséges mértékét a Képviselı-testület
a 2013. évi költségvetési törvény, a vonatkozó szerzıdések figyelembe vételével határozza meg
az alábbi megkötésekkel:
• A helyi adóbevételek a Képviselı-testület adórendeletekkel kapcsolatos döntéseitıl függıen
változnak. A 2013. évi adókoncepcióval kapcsolatos javaslat (1. számú melléklet). A helyi
adóbevételeknél keletkezı elızı évi többletbevételt a Képviselı-testület által hozott döntés
alapján, kizárólag felhalmozási kiadások finanszírozására lehet fordítani.
• Az önkormányzat 2012. évi szabadon felhasználható pénzmaradványát a következı évben a
zárszámadási rendelet elfogadása során a Képviselı-testület által meghatározott kiadásokra
kell fordítani.
• Az intézményi állami támogatások év közbeni lemondása miatti visszafizetés összegét az
érintett intézménynek kell kigazdálkodnia.
• A 2012 valamint a 2013-as év folyamán a Víziközmő Társulat által beszedett lakossági
hozzájárulások (Hutweide) kizárólag felhalmozási kiadásokra fordíthatók.

A 2013. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemterve:
2012. november 16. péntek A 2013.évi költségvetési koncepció megküldése a bizottságoknak
2012. november 21. szerda A koncepció megtárgyalása bizottsági szinten
2012. november 26. hétfı A koncepció megtárgyalása és elfogadása, elıterjesztı: polgármester
(testületi ülés)
2012. november:
Költségvetési megbeszélés az intézményekkel
2013. január eleje:
Költségvetés számszaki és szöveges részének elkészítése és megküldése a bizottságoknak
2013. január közepe:
Költségvetés számszaki és szöveges részének megtárgyalása bizottsági szinten
2013. január 28.:

Költségvetés számszaki és szöveges részének megtárgyalása (testületi
ülés)
2013. január
Módosítások átvezetésének elkészítése, a módosított anyag megküldése a képviselıknek
2013. február 4/11.
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Költségvetés végszavazás (testületi ülés)
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1. sz. melléklet
Normatív állami hozzájárulások várható alakulása
2012.év eredeti
elıirányzat (Ft)
Megnevezés
Szociális normatív állami hozzájárulás
Pénzbeli szociális juttatások
45 000 000
Családsegítés
3 984 760
Gyermekjóléti szolgálat
3 984 760
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás
4 318 080
Idısek nappali ellátása
1 505 860
Kötött felhasználású szociális képzés, szakvizsga
75 200
ÖSSZESEN:
58 868 660
Alaphozzájárulás óvoda 8 hóra
Alaphozzájárulás óvoda 4 hóra
Alaphozzájárulás iskola 8 hóra
Alaphozzájárulás iskola 4 hóra
Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hóra
Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hóra
Alapfokú mővészetoktatás tánc 8 hóra
Alapfokú mővészetoktatás tánc 4 hóra
Napközi / Tanulószoba 8 hóra
Napközi / Tanulószoba 4 hóra
SNI 8 hóra
SNI 4 hóra
SNI 8 hóra
SNI 4 hóra
Nemzetiségi oktatás óvodai, iskolai 8 hóra
Nemzetiségi oktatás óvodai, iskolai 4 hóra
Két tanítási nyelvő oktatás 8 hóra
Két tanítási nyelvő oktatás 4 hóra
Minısített mővészetoktatás zene 8 hóra
Minısített mővészetoktatás zene 4 hóra
Minısített mővészetoktatás tánc 8 hóra
Minısített mővészetoktatás tánc 4 hóra
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés
Kiegészítı támogatás étkezéshez
Ingyenes tankönyvellátás
Hozzájárulás tankenyvellátáshoz
Pedagógiai szakszolgálat támogatása (2009) 4 hóra
Pedagógiai szakszolgálat támogatása 8 hóra
Pedagógiai szakszolgálat támogatása 4 hóra
Pedagógus szakvizsga tov.képz.
ÖSSZESEN:

2013.év (Ft)

37 913 333
19 348 333
39 793 333
21 698 333
6 423 333
6 893 333
783 333
861 667
2 506 667
1 253 333
597 333
238 933
89 600
52 267
7 440 333
3 386 333
2 474 666
1 365 333
4 565 467
0
533 600
0
7 930 000
0
1 512 000
0
0
9 600 000
5 600 000
945 000
183 805 863

Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatokra
Építésügyi igazgatási feladatokra
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra
Települési folyékony hulladák ártalmatlanítására
ÖSSZESEN:

27 934 000
3 270 078
800 000
100 000
32 104 078

Prémium évek bevétele
Országgyőlési választások
Helyhatósági választások
6/2009 korm.r. keresetkieg finanszírozása (alap+jár.)
316/2009 korm.r. keresetkieg. finanszírozása (alap+jár.)
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

5 258 378
0
0
0
0
5 258 378
280 036 979
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2. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (E Ft)
MEGNEVEZÉS
2012 év
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi ellátási díjak
29 463
Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel
3 500
Egyéb alaptevékenységi bevételek
1 159
Alaptevpkenység bevételei
34 122
Áru- és készletértékesítés
2 252
AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke
4 000
Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel
6 252
Bérleti és lízingdíj bevételek
8 115
Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
15
Egyéb bevételek
54 813
ÁH-.kívül.továbbszl.belf.szolg.mőködési
Intézmények egyéb sajátos bevétele
62 943
Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése
2 926
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
22 145
Áfa bevételek, - visszatérülések
25 071
ÁHT-n kívülrıl szárm.befektetett pü.eszk.kamata
0
Egyéb ÁHT-n kívülrıl származó kamatbevétel
500
Kamatbevételek államháztartáson belülrıl
0
Kamatbevételek
500
INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
128 888
Építményadó
153 314
Vállalkozók kommunális adója
0
Iparőzési adó
330 000
Helyi adók összesen
483 314
Pótlék, bírság
4 000
Személyi jövedelem adó helybenmaradó része
305 862
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
-25 856
Gépjármőadó
100 000
Átengedett központi adók összesen
384 006
Környezetvédelmi bírság
200
Építésügyi bírság
500
Talajterhelési díj
500
Önkormányzati lakások, egyéb helységek bérbeadása
570
Egyéb sajátos mőködési bevételek
1 770
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
869 090
Mőködési költségvetés támogatása (intézményfinanszírozás)
494 363
Központi költségvetésbıl kapott támogatás
280 037
Elızı évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések
Elızı évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések
Mőködési célú peszközátvétel áht-n belülrıl
54 670
TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
829 070
ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
0
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 827 048
Immateriális javak értékesítése
Földterület értékesítése
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése
Jármővek értékesítése
Felhalmozási bevételek forgalmi adója
Tárgyi eszközök és immeteriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei
Osztalék- és hozambevétel
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
Pénzügyi befektetések bevételeii
FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK

2013 év

15 254

15 254
2 434

0
17 688
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FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL FELVÉTELE
ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 500
0
43 000
76 188

3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2013-re áthúzódó kötelezettségvállalásai (E Ft)
MEGNEVEZÉS
KIADÁS
50 MFt hitel 2013.évi törlesztése (útépítés)
5 000
372,795 MFt hitel 2013.évi törlesztése (útépítés)
22 353
20 MFt hitel 2013.évi törlesztése (szennyvíz)
1 176
141 MFt hitel 2013.évi törlesztése (Hutweide csatorna)
8 174
Ford Transit tgk. - Falugazdák
600
90 M Ft Avar-Cserje útépítés tıke
22 500
50 MFt hitel 2013.évi kamata (útépítés)
2 269
372,795 MFt hitel 2013.évi kamata (útépítés)
17 965
20 MFt hitel 2013.évi kamata (szennyvíz)
858
141 MFt hitel 2013.évi kamata (Hutweide csatorna)
7 839
Ford Transit tgk. Kamata - Falugazdák
500
90 M Ft Avar-Cserje útépítés tıke
7 330
Összesen:
80 395
Karácsonyi díszvilágítás
1 872
Összesen:
1 872
Vis maior támogatások (Major u., Várhegy u.)
53 500
Bölcsıde építés (önrész)
32 000
MINDÖSSZESEN
167 767

BEVÉTEL

0
0
47 806
47 806

4. sz. melléklet
Az önkormányzat mőködési kiadásinak várható alakulása
2012.év eredeti
Cím megnevezése / Gazdálkodás jogköre
elıirányzat
(EFt)
POLGÁRMESTERI HIVATAL / önálló
átsorolások
egyéb köt.pótlék
szintrehozás
polgármester
bérbeállás
jubileumi jutalom
állományba nem tartozók juttatása
tandíj
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
jutalom növekmény
4 fı átadott státusz bére
jegyzı
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalom növekmény vonzata
létszámbıvítés vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
szemét szállítási djí növekedése (infláció)
országgyőlési, helyhatósági választások
jól teljesítési garancia
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)

változás
(EFt)

2013.év (EFt)

2 757
533

-1 173
-597

-9 965
151 545

-8 445
-2 118

143 100

41 438

-2118

39 320

51 808

120

51 928
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HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT / önálló
átsorolások
jubileumi jutalom
állományba nem tartozók juttatása 2 fı
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
EZÜSTKOR / részben önálló
átsorolások
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
tandíjak
2 fı 4 órás családgondozó létszámbıvítés
jutalom növekmény + 1 fı jubileumi jutalom
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalom növekmény vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
Belföldi kiküldetés növekmény
átépítés miatti bútorbeszerzés
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
Egyéb ált.tartalék
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

81
244 872

0
-10 443

81
234 429

44 239

44 376

13 667
243 815

189
-956
904
137
36
36
0

13 703
243 815

82 377
87 227
471 325

0
0
0

82 377
87 227
471 325

32 239

8107

10 321
19
0
0
50 686

ÖSSZESEN
MŐVELİDÉSI HÁZ / részben önálló
2012.évi átsorolások szintrehozása (1 hónap)
jubileumi jutalom
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
23 977
bérváltozások vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
6 399
Csoportvezetıi díj szintrehozása (1 csoport)
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
46 942
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
0
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
88
ÖSSZESEN
77 406
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT/ önálló
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
1 080
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
307
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
3 077
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
4 464
LUSTIGE ZWERGE / részben önálló
átsorolások 7 fı
Jubileumi jutalom
2 fılétszámbıvítés (pedagógiai asszisztens, óvoda ped.)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
29 344
bér változások vonzata
jutalom növekmény vonzata
létszámbıvítés vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
7 567
Számlázó pr, papír, festékpatron

201
0
0
2 180
416
2 797
590
112
702
120
0
120
0
0
0
3 619
30
-558
-528
-143
-143
256
256
0
0
-415

35 036

8 809

10 441
0
0
0
54 305

23 449
6 256
47 198
0
88
76 991

0
0
0

1080
307
3 077

0
0
0

0
0
4 464

223
600
948
1 771
64
171
270
506
300

31 115

8 073
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DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
ISKOLA / önálló
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsıs személyi juttatások
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalom növekmény vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
rehabilitációs hozzájárulás
sportcsarnok bérletidíj emelésének különbözete
traktorpénz
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
ÓVODA / önálló
átsorolások, szervezeti változások
helyettesítés
jubileumi jutalom
jutalom
felmentési idı 2 fı
Cafetéria
1 fı státuszbıvítés részmunkaidıs
3 fı pedagógiai asszisztens (szept-tıl)
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
létszámbıvítés vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
irodaszer
kisértékü tárgyi
tisztítószer
Karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás
Játszótéri, érintésvédelmi felülvizsgálat
rehabilitációs hozzájárulás
ÁFA
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

13 185

300

13 485

0
45
50 141

0
0
2 577

0
45
52 718

224 542

-150 712
-41 997
-8 622
-201 331

23 211

58 605

-52 721

5 884

85 180

12 646

97 826

0
1 790
370 117

0
257
-241 149

0
2 047
128 968

88 769

22 971

ÖSSZESEN
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %-a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

35 019
0
109
146 868
595 735
159 061
489 347

ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
MINDÖSSZESEN:

82 377
89 340
1 415 860
874 565
2 290 425

-587
-345
1 736
-186
874
100
700
1 172
3 464
430
451
881
142
850
300
-173
135
-1 615
338
-23
0
0
4 322

34 996
0
109
151 190

-202 135
-52 857
13 419
0
0
257
-241 316
13 419
-227 897

393 600
106 204
502 766
0
82 377
89 597
1 174 544
887 984
2 062 528

92 233

23 852
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6. napirendi pont: 176/2012. sz. elıterjesztés: Pótbefizetés Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi Társulásba
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán polgármester

 Dr. Szente Kálmán Jelzi, a Társulás megszőnt. Úgy vélték az értékesítésre kerülhetı
eszközökkel fedezhetik a kiadásokat, de a törvényváltozás nem tette lehetıvé. Megszüntették a
munkaszervezetet, és a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtottak be. Solymár esetében, ha
nyernek, akkor közel 400.000 Ft kell befizetni, ha nem nyernek, akkor közel 600.000 Ft-ot kell
befizetni.
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 737
Száma: 12.11.26/6/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő 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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

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

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

-
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737

Száma: 2012.11.26/6/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 192/2012. (XI.26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy a Pilis Buda Zsámbék Kistérségi Társulás részére
393.927,- Ft pótbefizetést engedélyez a 2012. évi költségvetés tartalékkeretének terhére.
Amennyiben a társulás nem, vagy nem teljes egészében nyeri el a Belügyminisztérium
létszám-leépítési pályázatát a pótbefizetés végösszegét 578.327,- Ft-ig engedélyezi.

7. napirendi pont: 177/2012. sz. elıterjesztés: Az építményadó és telekadóra vonatkozó
rendeletek módosításáról
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság

 Dr. Szente Kálmán Ismerteti, hogy az építmény- és telekadóra vonatkozó rendelet
módosításáról kell dönteniük. Telekadó esetében 1350 Ft/m2/év Építményadó 180 Ft/m2/év a
javaslat.
 Dr. Beregszászi Márk Jelzi, hogy az építményadó szóló rendelet 3§ 1 bekezdés a, b, d pontját
kívánják módosítani. A c pont változatlan marad. Két rendeletet kell alkotniuk külön-külön.
 Tordai Miklós Jelzi, hogy az építményadó 3§ 1bezdésének d pontjában fel vannak cserélve a
számok.
 Ordódy György Javasolja, hogy az érthetıség kedvéért tájékoztassák a nézıket.
 Dr. Szente Kálmán Telekadó esetén, a beépítésre alkalmas telkekre adót vetnek ki. A nem
solymári lakosoknak 180 Ft/m2 –re nı az adója, míg a solymári lakosok 1500 m2 alatt
adómentesek.
 Dr. Beregszászi Márk Az önkormányzati rendszer átalakítása során jelentıs adócsökkentéssel
kell számolniuk. A kiesı adókat arányosan kompenzálják.
 Dr. Szente Kálmán Megállapítja, hogy további hozzászólás nem érkezik, így szavazásra
bocsátja az építményadóról szóló rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 738
Száma: 12.11.26/7/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:41
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
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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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

738

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

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

-

Száma: 2012.11.26/7/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 24/2012. (XI. 27.) számú
rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
24/2012. (XI. 27.) sz. helyi rendelete
Az építményadóról szóló 25/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az építményadóról szóló
25/2003.(XII.13.) számú helyi rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
8. A Rendelet 3. § (1) bekezdés a), b), d) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
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„3. § (1) Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén:
a) Lakás céljára szolgáló építmények esetében egységesen 1.350 Ft/m2/év.
b) Nem belterületi, ingatlan nyilvántartásban gazdasági épületként feltüntetett és nem
rendeltetésszerően használt építmény után 1.350.-Ft/m2/év.
d) Minden, az a, b, c pontban nem nevesített építmény esetén 22.000 m2-ig 1350 Ft/
m2/év, míg 22.001 m2-tól 800 Ft/m2/év.”

2. §
(1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy a jelen rendelet hatályba lépésével
egyidejőleg foglalja egységes szerkezetbe 41/2004. (XII. 8.), a 14/2005. (IV. 4.), a 39/2006.
(XII. 18.), a 21/2007. (XII. 18.), a 30/2008. (XII. 15.) és 22/2009. (XII. 14.) sz. és 18/2011.
(XII.14.) sz. helyi rendeletekkel.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

Záradék:
A rendelet 2012. november 27. napján kifüggesztésre került.
2012. 11. 27.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

 Dr. Szente Kálmán Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a
telekadóról szóló rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 739
Száma: 12.11.26/7/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:42
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
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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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

739

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

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

-

Száma: 2012.11.26/7/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 25/2012. (XI. 27.) számú
rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
25/2012. (XI. 27.) sz. helyi rendelete
a telekadóról szóló 19/2010. (XII.14.) sz. helyi rendeletének módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a telekadóról szóló 19/2010.
(XII.14.) sz. helyi rendeletét (továbbiakban „Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„3. § (1) Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén 180 Ft/m2/év.”

2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Törvényben foglalt mentességeken túl mentes a telekadó megfizetése alól mindösszesen 1500
m2 per tulajdoni hányadig az a magánszemély, aki adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel
rendelkezik Solymár Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén.”
9.
3. §
(8)

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(9)

A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy a jelen rendeletet hatályba lépésével
egyidejőleg foglalja egységes szerkezetbe a Rendelettel.

(3)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

Záradék:
A rendelet 2012. november 27. napján kifüggesztésre került.
2012.11.27.
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

8. napirendi pont: 178/2012. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2013. évi munkarendje
Elıterjesztı: Ügyrendi Bizottság

 Emesz Lajos Módosító javaslata, hogy vegyék ki a Solymár Mecénása díjat.
 Lırincz Beáta Kéri, hogy az Ifjúsági Kitüntetések a február 25-i üléshez kerüljenek be.
 Tordai Miklós Kérdése, hogy a 2012-es közmeghallgatás mikor lesz megtartva?
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 Dr. Szente Kálmán Válaszul közli, hogy 2012. december közepén lesz, erre még idıpontot
egyeztetnek. A javaslatokat átvezetik. Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezik, így
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 740
Száma: 12.11.26/7/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:46
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő 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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

740

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

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

-

Száma: 2012.11.26/7/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal, a 193/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy 2013. évi munkatervét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete 2013. január 1. és december
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31. között 12 rendes ülést tart, az alábbiak szerint:

KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 2013.
Napirend
2013. évi költségvetés rendeletének
2013. január 28.
tárgyalása (I. forduló)
2013. évi költségvetés rendeletének
2013. február 4/11.
tárgyalása (II. forduló)
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
2013. február 25.
ifjúsági kitüntetések odaítélése, egyebek
Az ülés napja

1.
2.
3.

A szociális ellátások értékelése, átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi
feladatok ellátásáról.

4.
2013. március 25.

5.

2013. április 29.

6.

2013. május 27.

2013. június 27.

8.

2013. szeptember 30.

9.

2013. október 28.

10.

2013. november 25.

11.

2013. december 2.
2013. december 9.

12.

polgármester
polgármester

Jegyzı

Közcsat Kft. 2012. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
Solymári Településüzemeltetési Kft. 2012.
évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek

Kft. ügyvezetıje

Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása

polgármester

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés
negyedéves végrehajtásáról (ha nincs
elfogadva átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet)
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
Solymárért kitüntetés

7.

Elıterjesztı

Közcsat Kft.
ügyvezetıje

polgármester

Oktatási Bizottság

Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés
féléves végrehajtásáról
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
2014. évi költségvetési irányelvek
elfogadása (Koncepció)
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés
háromnegyed éves végrehajtásáról, adók
megállapítása
KÖZMEGHALLGATÁS
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
díjak megállapítása

polgármester

polgármester
Polgármester

polgármester
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Az ülések kezdésének idıpontja: 16 óra.
A közmeghallgatás kezdésének idıpontja: 18 óra.

9. napirendi pont: 179/2012. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság
 Dr. Szente Kálmán Bejelenti érintettségét, és átadja a szót az alpolgármesternek.
 Emesz Lajos Az elıterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és javaslatot tett a
jutalmazásra.
 Dobrovkáné Dér Borbála A pályázatokon elért eredményét értékelték a leginkább, és 3 havi
alapilletményét javasolják jutalomként kifizetni.
 Szeghy Krisztina Javasolja, hogy 1 havi jutalmat ítéljenek oda.
 Emesz Lajos Jelzi, a módosító javaslatot, mely szerint 1 havi jutalmat ítéljenek oda,
szavazásra bocsátja. Mivel hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 741
Száma: 12.11.26/8/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
1
8
1
10
1
1
12

Dr. Szente Kálmán
Szeghy Krisztina
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos

Szav%
Össz%
10.00
8.33
80.00
66.68
10.00
8.33
100.00
83.34
8.33
8.33
100.00

Nem sz.
Igen
Nem
Nem
Nem

-
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Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Kıvári András

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol

741

-

Száma: 2012.11.26/8/0/A/KT

 Emesz Lajos Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012. november 26án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 1 fı igen
szavazattal, 1 fı tartózkodással, és 8 fı nem szavazattal úgy dönt, hogy elutasítja a módosító
javaslatot.
 Emesz Lajos Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Mivel hozzászólás nem érkezik,
elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 742
Száma: 12.11.26/8/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
1
1
9
2
1
12

Lırincz Beáta
Dr. Szente Kálmán
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely

Szav%
Össz%
77.78
58.34
11.11
8.33
11.11
8.33
100.00
75.00
16.67
8.33
100.00

Nem sz.
Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Ordódy György
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Kıvári András

742

Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
Távol

-

Száma: 2012.11.26/8/0/A/KT

 Emesz Lajos Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012. november 26án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 7 fı igen
szavazattal, 1 fı tartózkodással, és 1 fı nem szavazattal a 194/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy dr. Szente Kálmán polgármester jutalmát 3 havi
alapbérének megfelelı összegben határozza meg a 2012. évi költségvetés jutalomkeretének
terhére.

9 Napirendi pont 181/2012. sz. elıterjesztés: A Településüzemeltetési Kft. törzstıke emelése
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester

 Emesz Lajos Tájékoztatásul közli, hogy tél elıtt biztosítaniuk kell az utakon való közlekedést,
erre vonatkozóan egy mercedes-unimog típusi gépjármő lett felajánlva megvételre, amely
elláthatja a hótakarítást, és az útsózást. A jármő állapota kiváló, papírjai rendben vannak, teljes a
felszereltsége (hókotró, csigás sószóró-berendezés). Kéri, támogassák a javaslatot, mivel a
jelenlegi eszközök már nagyon rossz állapotban vannak. Hozzáfőzi, hogy törzstıke emeléssel
tudják megfinanszírozni az eszközt.
 Lırincz Beáta Kéri, támogassák a javaslatot, gondoljanak azokra a lakosokra, akik a
hegyoldalban laknak.
 Tordai Miklós Elmondja, hogy a 7 és fél millió forintos árat jó árnak tartja, s végre ÁFA
visszaigényléssel is tudnak élni.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Mivel hozzászólás nem
érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 743
Száma: 12.11.26/9/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 17:55
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
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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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András

743

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

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

-

Száma: 2012.11.26/9/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal a 195/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy a Solymári Településüzemeltetési Kft. („Társaság”)
törzstıkéjét 2012. december 1-jétıl 7.500.000.- forinttal azaz Hétmillió-ötszázezer forinttal
megemeli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Társaság alapító okiratát módosítsa az
illetékes cégbíróságon és felkéri a jegyzıt az eljárás lefolytatásának elıkészítésére.

11. napirendi pont: 182/2012. sz. elıterjesztés: Idıskorúak karácsonyi támogatása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester

 Dr. Szente Kálmán Régi hagyomány az idısek pénzbeli támogatása Karácsony alkalmával.
Szerencsére a költségvetésünk idén is lehetıvé teszi ezt.
 Emesz Lajos A 70 éven felülieket szeretnék támogatni, illetve megajándékozni. A karácsonyi
támogatásnál 7 millió forinttal számolhatnak, hozzáfőzi, hogy a népesség-nyilvántartó adatai
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szerint jelenleg 685 fıt tartanak számon 70-80 év között, és 332 fıt tartanak számon 80 év felett.
Tavaly 7000 Ft, illetve 9000 Ft támogatást juttattak el az érintetteknek, amennyiben a tavalyi
összeg mellett döntenek 7.783.000 Ft lesz a végösszeg, megjegyzi, a szociális keretben a sorok
átcsoportosíthatók. Alternatívaként szavazhatnak az alacsonyabb összegre is, 6500 Ft-ra, illetve
8500 Ft-ra, melyek végösszege 7.200.000 Ft. A karácsonyi csomag is régi támogatási forma, ami
azoknak jár, akik év közben nem kapnak rendszeres támogatást. Kéri, hogy támogassák a
javaslatot.
 Dobrovkáné Dér Borbála A Pénzügyi Bizottság az elsı variációt támogatja.
 Dr. Szente Kálmán Felhívja a figyelmet, hogy az elsı variációt a 7000 Ft-os, illetve 9000 Ftos összeget bocsátja szavazásra, amely a határozati javaslatban is szerepel. Mivel hozzászólás
nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 744
Száma: 12.11.26/10/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 18:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
2
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
81.82
75.00
0.00
0.00
18.18
16.67
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-
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744

Száma: 2012.11.26/10/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 9
fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal a 196/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy az eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat,
karácsonyi támogatás sorának terhére, a 70-80 év közötti solymári állandó lakosokat 7.000.Ft, azaz hétezer forint, a 80 éven felüli solymári állandó lakosokat 9.000,- Ft, azaz
kilencezer forint egyösszegő karácsonyi támogatásban részesíti. Egyben felkéri a Gazdasági
és Intézményfelügyeleti Iroda vezetıjét, hogy a támogatás folyósításáról 2012. december 23.
napjáig intézkedni szíveskedjen.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot. Mivel hozzászólás
nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 745
Száma: 12.11.26/10/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 18:04
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő 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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Tordai Miklós
Kıvári András

745

Igen
Távol

-

Száma: 2012.11.26/10/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11
fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 0 fı nem szavazattal a 197/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés szociális keretének terhére,
20 darab 20.000,- Ft, azaz húszezer forint értékő karácsonyi ajándékcsomagot adományoz,
olyan az intézményvezetık által javasolt, szociálisan rászoruló családok és idıs polgárok
részére, akik solymári lakosok, és nem részesülnek rendszeres segélyben.
12. napirendi pont:183/2012. sz. elıterjesztés: Csatlós József és neje önkormányzati tulajdonú
út megvételére irányuló kérelme.
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
 Dr. Szente Kálmán Többször tárgyalták már az ügyet, a jegyzı tájékozatta az érintetteket,
hogy az építéshatósági eljárást nem befolyásolja a vételi szándék.
 Cser Angéla Elmondja, hogy a helyszíni szemle során látták, hogy még nagyobb lett az
elkerítés mértéke, sıt folyamatos a szabálysértés, így nem javasolja az adás-vételt, továbbá, a
Bizottság sem támogatja az eladást. Hozzáfőzi, hogy fennáll az építéshatósági eljárás, amely
további hatósági ügyet vonz maga után.
 Dr. Beregszászi Márk Az eljárás során el kell különíteni a hatósági részt és az
önkormányzatra, mint tulajdonosra vonatkozó részt. Az építéshatósági eljárás az eladástól
függetlenül tovább fog folyni.
 Emesz Lajos Véleménye szerint a határozati javaslatban nem kell felkérni a hatóságot, hogy
végezze el a bontást. Nem támogatja azt, hogy az önkormányzat a bontás költségét
megelılegezze, mivel nem ismerik az összeget. Hozzáfőzi, ilyen esetben, nem látja a behajtás
lehetıségét.
 Takácsné Nagy Eszter Nem ért egyet a határozati javaslattal, mert más esetben eladjuk az
ilyen területeket.
 Szeghy Krisztina Kérdése, hogy többszöri felszólítás ellenére hogyan folytathatott építkezés?
 Dr. Beregszászi Márk Válaszul közli, hogy ezt zárt ülésen már megtárgyalták. Amennyiben
kérdése van, azt zárt ülésen teheti fel a képviselı.
 Szeghy Krisztina Nem kér zárt ülést.
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 Emesz Lajos Módosító javaslata, hogy csak a 3. sorig tegyék fel szavazásra a határozati
javaslatot. A 2. részhez nem kell a jegyzıt felkérni. Javasolja, hogy csak az értékesítésrıl
szavazzanak.
 Cser Angéla Kérdése, hogy a bontást mibıl finanszírozza meg a hivatal?
 Dr. Beregszászi Márk Az általános tartalékkeret terhére. Jelzi, az eladástól a hatósági ügy
még nem fog lezárulni.
 Dr. Szente Kálmán Befogadja Emesz Lajos alpolgármester módosító javaslatát, míg a bontás
költségét benne hagyja, hogy a költségvetésben tervezhessenek vele. Jelzi, szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. Mivel hozzászólás nem érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 746
Száma: 12.11.26/10/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 18:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
1
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
81.82
75.01
9.09
8.33
9.09
8.33
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-
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746

Száma: 2012.11.26/10/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 9
fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodással, és 1 fı nem szavazattal a 198/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy Csatlós József és neje kérelmét nem támogatja. A
Solymár, 712/1 hrsz. alatt felvett Orgona utcai közterület – kérelmezı által megjelölt –
részét nem értékesíti.
Az önkormányzat a bontás költségeit, a tartalékkeret terhére – annak építtetıkön történı
behajtásáig – megelılegezi.

13. napirendi pont: 184/2012. sz. elıterjesztés: Móricz Zsigmond utca északi telkeinek
feltárása
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság

 Cser Angéla Elmondja, hogy ez az ügy is volt már korábban a testület elıtt. A tervezık a
szóban forgó területen lehetıvé tehetik, hogy az ingatlanok megközelíthetıvé váljanak. Ezek az
ingatlanok így beépíthetıvé válhatnak.
 Ordódy György A lakosok reménykednek, hogy végre rendezıdik az ügyük.
 Szeghy Krisztina Meglepıdött, mert a területet helyi védettség alá javasolják. A Móricz
Zsigmond utcáról is megközelíthetık a telkek, javasolja, hogy használják azt.
 Dr. Szente Kálmán Válaszul közli, hogy a Móricz Zsigmond utcáról nem lehet megközelíteni.
 Dr. Szentkláray Ferenc Kérdése, hogy kiadható-e az építési engedély a nem kiszabályozott
útra?
 Dr. Szente Kálmán Az új építési tervek lehetıvé tehetik. Egyeztetnek róla. A területen
valóban értékes sziklagyep található, amit pont a mostani helyzetben van veszélyben, mivel össze
vissza járkálnak rajt, ez a mőholdfelvételeken is jól látszik.
 Lırincz Beáta Véleménye szerint ezt megszavazva segíthetnek a lakosokon, tulajdonosokon,
amibe saját jóhiszemőségük ellenére estek bele.
 Cser Angéla Jelzi, hogy a nyomvonal már megvan, továbbá szeretnék a terület értékét is
megırizni.
 Takácsné Nagy Eszter Kéri, hogy a képviselık támogassák a javaslatot.
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 Ordódy György Támogatja az út kiépítését.
 Tordai Miklós Véleménye szerint az itt élı embereknek az érdekük, hogy legálissá tegyék az
azt utat, mit használnak.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Mivel hozzászólás nem
érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 747
Száma: 12.11.26/11/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 18:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
11
0
1
12

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

747

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol

-

Száma: 2012.11.26/11/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 10
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fı igen szavazattal, 0 fı tartózkodással, és 1 fı nem szavazattal a 199/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy támogatja a Móricz Zsigmond utca északi telkeinek
lakóterületi besorolását azzal, hogy a feltárás a 2522/1 hrsz. alatt felvett – gyep mővelési
ágú –, önkormányzati tulajdonú (közparkon) keresztül történjen. Felkéri a Polgármestert,
hogy fentieknek megfelelıen intézkedjen a szabályozási terv felülvizsgálata során a terv
megfelelı módosításáról.
 Emesz Lajos Ügyrendi Az elızı szavazásnál az igen szavazatát tartózkodásnak kéri venni.

14. napirendi pont: 185/2012. sz. elıterjesztés: Tallér Márton ingatlan felajánlása vételre
(Solymár, 583 hrsz.)
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság

 Cser Angéla A vásárlást a Bizottság nem javasolja, mivel a kitőzött célra nem tartották
alkalmasnak. Amennyiben tájháznak való épületet vásárolnának, akkor válasszanak az
értékvédelemre kijelölt épületek közül.
 Lırincz Beáta Az ingatlan helye alkalmas lett volna arra, hogy a csoportok használhassák.
Javasolták a mőszaki lehetıségek átnézését az átalakításra, de erre nem került sor, mivel a
szavazás eredménye döntetlen lett. Nem látott leírást arról, hogy ez az ingatlan valóban
alkalmatlan lenne arra a célra, amire használták volna, így nem tud szavazni.
 Dr. Szente Kálmán Jelzi, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Mivel hozzászólás nem
érkezik, elindítja a szavazást.

Szavazás eredménye
#: 748
Száma: 12.11.26/12/0/A/KT
Ideje: 2012 november 26 18:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
2
2
11
0
1
12

Szav%
Össz%
63.64
58.33
18.18
16.67
18.18
16.67
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
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Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Gaal Gergely
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Lırincz Beáta
Takácsné Nagy Eszter
Emesz Lajos
Tordai Miklós
Kıvári András

748

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

-

Száma: 2012.11.26/12/0/A/KT

 Dr. Szente Kálmán Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselı-testülete 2012.
november 26-án megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 7
fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodással, és 2 fı nem szavazattal a 200/2012. (XI. 26.) számú
határozata értelmében úgy dönt, hogy a Tallér Márton tulajdonában lévı Solymár, Hısök
u. 26. sz. (583 hrsz.) alatti ingatlant nem vásárolja meg.

Kérdések:

 Dr. Szentkláray Ferenc Kérdése, hogy milyen stádiumban van a parkolási rendeletet és
szombaton december 1-jén beindul-e a türelmi idı?
 Dr. Szente Kálmán Szállítják a parkolóórákat, a táblák meg vannak rendelve, kihelyezésre
kerülnek.
 Emesz Lajos Hozzáfőzi, hogy elkészültek a hirdetıplakátok, leszerzıdtek az árusítóhelyekkel.
 Lırincz Beáta Panasza, hogy a határozatok nem teljesülnek idıben. Ilyen eset például a
kisiskola 600.000 Ft-ja, amely nem került be a költségvetésbe, a parkolási rendelet
megvalósítása, vagy a díszpolgári tábla elkészítése. Kéri, hogy a beszámoló valósuljon meg a
határozatok elvégzésérıl.
 Dr. Szente Kálmán A költségvetésbe bekerült csak más soron. A határozatok végrehajtását
folyamatosan fogják küldeni.

 Szeghy Krisztina A Jegyzıtıl írásbeli választ kér arra a kérdésére, hogy a gyalogos átkelıhely
üzemeltetése kinek a felelısége az Anna kápolnánál. Nem mőködik megfelelıen, így javasolja
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egy tábla kitételét.
 Dr. Szente Kálmán Kéri, hogy az üzemeltetés vizsgálja meg. Egy lámpás jelzı kialakítási
költsége kb.: 10 millió forint, amennyiben megszavazza a testület. A válaszokat a jegyzı úrral
írásban meg fogja adni.
 Emesz Lajos A humánpolitikai osztály kiküldi a vagyonnyilatkozatokat, kéri, figyeljék a
levelezést. Továbbá, 2012. november 29-én tárgyalnak a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a
Lustige Zwerge Óvoda helyzetérıl.
 Dr. Szente Kálmán Megköszöni a testület munkáját, és az ülést 19:10 órakor bezárja.
Solymár, 2012. november 30.

A jegyzıkönyvet készítette: Földeáki Éva

A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Hitelesítı:

Emesz Lajos
Alpolgármester
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