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Takácsné Nagy Eszter, képviselő
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Kővári András, képviselő
Ordódy György, képviselő
Merlokné Cservenyi Magdolna NNÖ
EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 84/2012. sz. előterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló 5/2011 (III.30.) sz.
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
2. 85/2012. sz. előterjesztés: Egyes intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
3. 86/2012. sz. előterjesztés: A Solymári Településüzemeltetési Kft. beszámolójának
jóváhagyása
4. 87/2012. sz. előterjesztés: A KÖZCSAT Kft. beszámolójának jóváhagyása

Ülés megnyitva 17:06 órakor
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönti a képviselő-testületet, ismerteti hogy Cser
Angéla képviselő jelezte, hogy nem tud megjelenni az ülésen.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli, nyílt ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő, hiányzik 2 fő, tehát
a képviselő-testület határozatképes.
Tájékoztatásul közli, hogy a nagyterem 2012. június 1-jén műszaki átadásra kelül, Solymár
Nagyközség Önkormányzata megnyerte a bölcsőde pályázatot, így hamarosan kiírható a
közbeszerzési eljárás és szerencsés esetben jövő tavaszara üzembe helyezhető az épület.
A testületi ülés négy kiküldött napirendi pontja közé szeretné beterjeszteni a 88/2012. sz.
előterjesztést, mely a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálata.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Lehetőséget ad a kérdés feltevésére, illetve
hozzászólásra, mivel nem érkezik kérdés, illetve hozzászólás, szavazásra bocsátja a 88/2012
sz. előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítja, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 88/2012 sz. előterjesztést a
napirendi pontok közé felveszi.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását,
mely tartalmazza a nyilvános ülés napirendi pontjait és a zárt ülés napirendi pontjait is.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy elfogadja a módosított
napirendet.
MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 84/2012. sz. előterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló 5/2011 (III.30.) sz.
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
2. 85/2012. sz. előterjesztés: Egyes intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
3. 86/2012. sz. előterjesztés: A Solymári Településüzemeltetési Kft. beszámolójának
jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
4. 87/2012. sz. előterjesztés: A KÖZCSAT Kft. beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
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5. 88/2012. sz. előterjesztés: a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata. Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
6. 89/2012. sz. előterjesztés: Személyi kérdés
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester, Emesz Lajos alpolgármester, dr.
Beregszászi Márk jegyző
7. 90/2012. sz. előterjesztés: A Móricz Zsigmond utca végén fekvő ingatlanok övezeti
besorolása tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szavazásra bocsátja a végleges napirend elfogadását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy elfogadja a végleges
napirendet.
VÉGLEGES NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 84/2012. sz. előterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló 5/2011 (III.30.) sz.
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
2. 85/2012. sz. előterjesztés: Egyes intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
3. 86/2012. sz. előterjesztés: A Solymári Településüzemeltetési Kft. beszámolójának
jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
4. 87/2012. sz. előterjesztés: A KÖZCSAT Kft. beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
5. 88/2012. sz. előterjesztés: a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata. Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
6. 89/2012. sz. előterjesztés: Személyi kérdés
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Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester, Emesz Lajos alpolgármester, dr.
Beregszászi Márk jegyző
7. 90/2012. sz. előterjesztés: A Móricz Zsigmond utca végén fekvő ingatlanok övezeti
besorolása tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság

1. napirendi pont: 84/2012. sz. előterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól,
valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló
5/2011 (III.30.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, melyben az önkormányzati
fenntartású Kék Óvoda, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezelésében lévő
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda vezetői igényüket fejezték ki azzal kapcsolatban,
hogy az óvodák tornatermét bérbe adják, továbbá az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
vezetője a gondozó központ közösségi termét kívánja bérbe adni.
Emesz Lajos alpolgármester: Mivel a hivatkozott intézmények tekintetében a rendelet nem
rendelkezik a bérleti díjakról, ezért ebben a vonatkozásban a rendelet módosítása szükséges.
Az intézmények gazdálkodásukat különböző bevételekkel próbálja javítani. A bérbeadásra
kalkulált árakat önköltségszámítás előzte meg, ezek nem tudtak a Pénzügyi Bizottság elé
kerülni az idő szűke miatt. Hozzáfűzi, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ is
elvégezte az önköltségszámítást, de nem elfogadható a megjelölt összeg. Az intézmény
vezetőjével 700-800 Ft + Áfa összeget kalkuláltak, ám az intézményvezető bruttó összeget
számolt, így nagyon kevés az árrés, ez nem fedezi az évközi áremelkedést. Javasolja az összeg
megemelését.
Kővári András képviselő: Nem ért egyet az árakkal, ezt azzal indokolja, hogy egy felelős
személy rezsiköltsége jóval többe kerül.
Emesz Lajos alpolgármester: Az önköltségi számítás m2-re van számolva, nem illetményre.
Tordai Miklós képviselő: Nem biztos abban, hogy az óvodai termeket ki lehet-e adni, hiszen
higiéniai szempontokat is figyelembe kell venni.
Zolcsák István oktatási referens: Nyitva tartási időn kívül ki semmi akadálya a kiadásnak.
Szentkláray Ferenc képviselő: Az öltőzőket is használhatják a tornaterem mellett?
Emesz Lajos alpolgármester: Szerencsésen vannak kialakítva az épületek, nem kell a
csoportszobákon végig menni, a tornaterem az udvarról megközelíthető.
Emesz Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy módosítsák az előterjesztést. Az Ezüstkor
Szociális Gondozó Központ tekintetében 750 Ft+Áfa/ óra bérleti díjra módosuljon az összeg.
Tordai Miklós képviselő: Módosítási javaslata, a 2.000 Ft + Áfa/ óra bérleti díj, más termek
bérbeadási árát figyelembe véve. Piaci alapon kell meghatározni az árat.
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Dobrovkáné Dér Borbála: Javasolja, legyen magasabb a bérleti díj, ha szervezett tornára
adják bérbe a helyiségeket. Az Önkormányzat nagytermére is kevésnek találja az 5.000 Ft/óra
díjat.
Ordódy György képviselő: Nem támogatja az óvodák termeinek bérbeadását a betegségek,
fertőzések elkerülése végett.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy az intézményvezető
50%-os kedvezményt adhat egyéni elbírálás során. A különórák pedig a gyerekekért vannak, a
felelősség az intézményvezetőé, hogy milyen foglalkozásokra adja bérbe a helyiségeket.
Marlokné Cservenyi Magdolna képviselő: Megjegyzi, hogy az összegek azért lehetnek
ilyen alacsonyak, mert a gondnok váltott műszakban dolgozik, az épületek hőszigeteltek, és a
tavalyi év volt a számítások kiindulópontja.
Gaal Gergely alpolgármester: Megkérdezi, hogy milyen típusú foglalkozásokat tartanak a
bérbe vevők és milyen korosztály bérli a termeket.
Emesz Lajos alpolgármester: Normál használatra veszik igénybe a tornatermeket, például
kismama tornára vagy aerobik órára.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Elismétli a felmerült módosítási javaslatokat, elsőként,
hogy nem adják bérbe az óvodák tornatermeit, másodsorban 2.000 Ft + Áfa/ óra összegért
adják bérbe egységesen a helyiségeket.
Jelzi, hogy a módosító indítványokat szavazásra bocsátja, előtte lehetőséget ad a kérdések
feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja az első módosító javaslatot:
Ne lehessen az óvodák tornatermeit bérbe adni.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 2 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 8 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy elveti a módosító javaslatot.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy a második módosító indítványt is szavazásra
bocsátja, előtte lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja a módosító javaslatot:
Az Óvoda-Solymár tornatermeinek bérleti díja egységesen 2.000 Ft + Áfa/ óra legyen.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 8 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 2 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy az Óvoda-Solymár
tornatermének bérleti díja egységesen 2.000 Ft + Áfa/ óra.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 750
Ft + Áfa/óra összegű bérleti díját is szavazásra bocsátja, előtte lehetőséget ad a kérdések
feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, szavazásra bocsátja.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 8 igen szavazattal, 0
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fő tartózkodással, és 2 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ termének bérleti díja 750 Ft + Áfa/óra.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy végszavazásra bocsátja a rendeletet, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a rendeletet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 8 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 2 fő nem szavazattal, minősített többséggel úgy dönt, hogy
jóváhagyja a rendeletet.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (VI. 1.) sz. rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól,
valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló helyiségek
bérleti díjairól szóló 5/2011. (III. 28.) sz. rendelet
módosításáról

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárás
egyes díjairól, valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti
díjairól szóló 5/2011. (III. 28.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak
szerint módosítja.

1. §
A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) épületében a nagyterem bérleti
díja az e rendelet 2 és 3. §-ában meghatározott eseményeken kívül óránként: 5 000 Ft
+ ÁFA.”

2. §
A Rendelet jelenlegi 8. §-a 11. §-ra módosul, és a Rendelet az alábbi új 8. §-sal
egészül ki:
„8. § (1) A Óvoda Solymár épületében a tornaterem bérleti díja óránként 2000
Ft+ÁFA.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Óvoda Solymár pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.”
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3. §
A Rendelet jelenlegi 9. §-a 12. §-ra módosul, és a Rendelet az alábbi új 9. §-sal
egészül ki:
„9. § (1) A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda épületében a tornaterem
bérleti díja óránként 2000 Ft+ÁFA.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi Óvoda pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.”
4. §
A Rendelet jelenlegi 10. §-a 13. §-ra módosul, és a Rendelet az alábbi új 10. §-sal
egészül ki:
10. § (1) Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban: „Gondozó
Központ”) épületében a közösségi terem bérleti díja óránként: 750 Ft+ÁFA.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Gondozó Központ pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.”
5. §
(1) E rendeletmódosítással a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy e
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. június 1. napján kifüggesztésre került.
2012. június 1
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (III. 28.) sz. rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló
helyiségek bérleti díjairól
egységes szerkezetben
az azt módosító 4/2012. (II. 21.) sz. és 15/2012. (VI. 1.) sz. rendelettel

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban „Tvr.”) 15/A § (6)-(7)
bekezdésében és a 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Solymár
Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A házasságkötés részletes szabályait és illetékességét az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban Tvr.)
tartalmazza.
2. §
(1)

Az anyakönyvi esemény a többletszolgáltatás ellentételezéseként
a) solymári lakcímmel rendelkező házasulandó felek esetén 15.000.- forint;
b) solymári lakcímmel nem rendelkező házasulandó felek esetén 22.000.- forint;
c) vegyes (solymári és nem solymári) házasulandó felek esetén 19.500.- forint
összegű díjat kell fizetni.

(2)

Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén
többletszolgáltatás ellentételezéseként
a) solymári lakcímmel rendelkező házasulandó felek esetén 25.000.- forint;
b) solymári lakcímmel nem rendelkező házasulandó felek esetén 33.000.- forint;
c) vegyes (solymári és nem solymári) házasulandó felek esetén 28.000.- forint
összegű díjat kell fizetni.

a

3. §
−

Az anyakönyvi esemény munkaidőben és munkaidőn kívül a hivatali helyiségben
történő megkötése esetén, amennyiben csak a házasuló pár és két tanú van jelen, a
szolgáltatás ellentételezéseként egységesen 6.250.- forint összegű díjat kell fizetni.

−

Az 2. § (1)-(2) és 3. § (1) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót
tartalmazzák.

−

Az anyakönyvi eseményekre fizetendő díjak megfizetése alól mentesség nem adható.
4. §

Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívül valamint hivatali helyiségen kívüli megkötését a
házasulandó felek a rendelet 2. sz. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon kérhetik az
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anyakönyvi eseményre való bejelentkezéssel egy időben. Az eljárás illeték illetékköteles, az
illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény szabályozza.
5. §
Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményekben való közreműködésért – ha nem a Tvrben szabályozott szabadidőt választja – anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000.- díjazás
illeti meg.
6. §
1.

Az Apáczai Csere János Művelődés Ház és Könyvtár (továbbiakban Művelődési Ház)
épületében (oktatási, kulturális és sport, társadalmi, politikai jellegű összejövetel,
üzleti tevékenységek esetében) a helyiségek bérleti díja óránként
1. Nagyterem: 5.000,- Ft + ÁFA
2. nyugdíjas klub helyisége: 2.000,- Ft + ÁFA
3. Tanterem: 1.500,- Ft + ÁFA
4. Zeneterem: 1.500,- Ft + ÁFA
összegű bérleti díjat kell fizetni.

2.

Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Művelődési Ház pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.

3.

A Művelődési Ház vezetője az (1) bekezdésben meghatározott díjakból legfeljebb
50% mértékű kedvezményt adhat.

4.

A Művelődési ház tárgyévi munkatervében felsorolt művelődő közösségek
díjmentesen használhatják az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt helyiségeket.

5.

Solymár Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények az (1) bekezdés a)d) pontjában felsorolt helyiségeket – olyan rendezvények esetében, melyeken bevétel
nem keletkezik –, díjmentesen használhatják, a tárgyévre vonatkozó külön
együttműködési megállapodás keretében rögzítetteknek megfelelően.
7. §



A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) épületében a nagyterem bérleti díja az
e rendelet 2. §-ában és 3. §-ában meghatározott eseményeken kívül óránként: 5.000,Ft + ÁFA.



Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.



A polgármester közcélú teremhasználat esetén az (1) bekezdésben meghatározott
díjakból legfeljebb 100 % mértékű kedvezményt adhat.
8. §

1.

A Kék Óvoda épületében a tornaterem bérleti díja óránként 2.000,- Ft+ÁFA.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Kék Óvoda pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.
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9. §
(1)

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda épületében a tornaterem bérleti díja
óránként 2.000,- Ft+ÁFA

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi
Óvoda pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.
10. §

1.

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban: „Gondozó Központ”)
épületében a közösségi terem bérleti díja óránként: 750,- Ft+ÁFA.

2.

Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat a Gondozó Központ pénzkezelési
szabályzatában foglaltak szerint kell megfizetni.
11. §

(1)

A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban „Iskola”) épületében
(oktatási, kulturális és sport, társadalmi, politikai jellegű összejövetel, üzleti
tevékenységek esetében) a helyiségek bérleti díja óránként
Tornaterem: 3.800,- Ft + ÁFA
Tanterem: 2.500,- Ft + ÁFA
Kamaraterem: 3.000,- Ft + ÁFA
Büfé: 15.000,- Ft+ ÁFA/hó
összegű bérleti díjat kell fizetni.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjat az Iskola pénzkezelési szabályzatában
foglaltak szerint kell megfizetni.

(3)

Az Iskola vezetője az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt helyiségeket az alábbi
esetekben biztosíthatja térítésmentesen:
a) A Művelődési Ház tárgyévi munkatervében felsorolt művelődő közösségek
számára, abban az esetben, ha a Művelődési Ház nem tud számukra
helyiséget biztosítani,
b) a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a solymári székhelyű civil szervezetek,
vagy olyan országos, illetve regionális szervezetek részére, melyek
Solymáron önálló szervezeti egységgel rendelkeznek; az Iskola helyiségében
szervezett, térítésmentesen látogatható közösségi rendezvények esetében.

(4)

Az iskola vezetője az (1) bekezdésben meghatározott díjakból legfeljebb 50%
mértékű kedvezményt adhat.
12. §

E rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a befizetéssel és nyilvántartással kapcsolatos
feladatokat.
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13. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az anyakönyvi eljárások
tekintetében az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. június 1. napján kifüggesztésre került.
Solymár, 2012. június 1.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

1. sz. melléklet

(A rendelet 2. § és 3. §-ához:)
(1) A szolgáltatási díjakat Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Költségvetési
elszámolási számlájára az eseményt megelőző 15 napon belül csekken kell befizetni.
(2) A befizetést igazoló csekket be kell mutatni, melyet az eljáró anyakönyvvezető
fénymásolatban az alapirathoz csatol.
(A rendelet 5. §-ához:)
(3) Az anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményeken való közreműködésről nyilvántartást
vezet. A nyilvántartás tartalmazza az esemény helyét, időpontját és egy megjegyzés rovatot,
melyben fel kell tüntetni az anyakönyvi esemény megtörténtét, vagy elmaradásának tényét.
(4) Az anyakönyvvezető díjazása a nyilvántartás szerinti igazolt teljesítés alapján – a tárgyhót
követő hó 5-éig – történik.
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2.sz. melléklet
KÉRELEM
hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal

2.200.- Ft
illeték helye

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Solymár

Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül
történő megkötésének engedélyezését.
vőlegény……………………………………………………………………………………….
született……………………………

……….anyja neve…………………………….………

lakcím…………………………………………………………………………………….……m
enyasszony……………………………………………………………………………………
született…………………………………….anyja neve……………………………….………
lakcím…………………………………………………………………………………….……
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
2083 Solymár, …………………………………………………………………………………..
Solymár, 2011.

hó

nap

………………………………………….
vőlegény

………………………………………………
menyasszony

Fellebbezési jogunkról lemondunk!

Solymár, 2011.

hó

nap

………………………………………….
vőlegény

………………………………………………
menyasszony
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2. napirendi pont: 85/2012. sz. előterjesztés: Egyes intézményi alapító okiratok
felülvizsgálata
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester

Dr. Szente Kálmán polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy az eredeti előterjesztésben
három alapító okirat volt az Óvoda-Solymár, a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda és
a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Iskola, de ezek mellett határozatot kell hozni az
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ alapító okiratáról is, melynek dokumentumait itt a
helyszínen kapják meg a képviselők.
Emesz Lajos alpolgármester: Az intézmények alapító okiratának módosítását az indokolja,
hogy 2012. január 1-jén megváltoztak az államháztartási, szakigazgatási rendről szóló
jogszabályok. A módosítások egy része névváltozás vagy szakfeladat változás. Az előbb
említett intézmények alapító okiratai nem térnek ki a bérbeadásra.
Lőrincz Beáta képviselő: Ügyrendi kérdést tesz fel. A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi
Óvoda fenntartója és alapítója a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Úgy gondolja, az alapító
okiratot a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell módosítania, és csak azután hagyhatja
jóvá a képviselő-testület. Javasolja, vegyék le a napirendről. Továbbá kéri, hogy bármilyen
módosítás a jövőben legyen látható az eredeti szöveghez képest.
Marlokné Cservenyi Magdolna NNÖ: Az alapító okirat tárgyalását sürgősen pótolja a
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Emesz Lajos alpolgármester: Rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz 2012. június 15-e
előtt, a pontos dátumot a polgármester tűzi ki. Kéri, hogy addigra tárgyalja meg az ügyet a
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Lőrincz Beáta képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 6 sz. mellékletben az iskola neve
helytelenül van feltüntetve, javítást kér.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy a technikai módosításokat átvezetik.
Végszavazásra bocsátja a határozatokat, előtte lehetőséget ad a kérdések feltevésére és
hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
Solymár-Óvoda alapító okiratának elfogadását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a 74/2012. (V. 31.)
számú határozat mellékleteként becsatolt, Óvoda Solymár módosított Alapító Okiratát
elfogadja.
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1. sz. melléklet a 74/2012. (V. 31.) sz. határozathoz
ÓVODA - SOLYMÁR
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján az Óvoda – Solymár Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10. Az intézmény típusa; alaptevékenysége; egyéb tevékenységei:
85101 Óvodai nevelés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Az óvoda a gyermekeket hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
A maximálisan felvehető gyermekek létszáma:
250 fő
az alábbiak szerint megosztva:
Kék Óvoda :
120 fő
Napsugár óvoda: 130 fő
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutatók: intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma (fő)
évi élelmezési napok száma (nap/év)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Óvodás és tanköteles korú, sajátos nevelési igényű, normál értelmi övezeten belüli,
életkorukhoz rendelten megfelelő biológiai és szokásrendszerű, beszédfogyatékos, a nyelvi
kommunikáció és tanulási képességek zavarainak enyhe tüneteit mutató (dyslexia, dysgrafia,
dyscalkulia) gyermekek fejlesztése, nevelése.
Feladatmutató: csoportonként egy gyermek illeszthető be.
1. Az intézmény egyéb feladatai és tevékenysége:
1. német nemzetiségi nevelés
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoportok a kisebbség és a
magyar nyelv és kultúra fejlesztését szolgálják. Az óvodai élet tevékenységi
formáiban a két nyelv azonos használata érvényesül.
Feladatmutató: nemzetiségi nevelésben résztvevők száma (fő)
2. 680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése.”
A módosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.
Solymár, 2012. május 31.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester
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2. sz. melléklet a 74/2012. (V. 31.) sz. határozathoz

ÓVODA - SOLYMÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe
foglalt) alapító okiratot adja ki:


Az intézmény neve: Óvoda – Solymár



OM azonosító: 032955



Az intézmény székhelye: 2083. Solymár, Váci Mihály u. 26.



Az intézmény telephelye(i):
 Központi óvoda: Kék óvoda - 2083. Solymár, Váci Mihály u. 26.
 Tagóvoda: Napsugár óvoda: 2083. Solymár, József Attila u. 1.



Az intézmény működési területe: Solymár Nagyközség közigazgatási területe



Az intézmény alapítója, az alapítás éve: Solymár Község Képviselő-testülete, 1891.



Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2083 Solymár, József Attila u. 1.



Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó



Az intézmény jogállása: önálló jogi személy



Az intézmény típusa; alaptevékenysége; egyéb tevékenységei:

85101 Óvodai nevelés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Az óvoda a gyermekeket hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
A maximálisan felvehető gyermekek létszáma:
250 fő
az alábbiak szerint megosztva:
Kék Óvoda :
120 fő
Napsugár óvoda: 130 fő
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutatók: intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma (fő)
évi élelmezési napok száma (nap/év)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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Óvodás és tanköteles korú, sajátos nevelési igényű, normál értelmi övezeten belüli,
életkorukhoz rendelten megfelelő biológiai és szokásrendszerű, beszédfogyatékos, a nyelvi
kommunikáció és tanulási képességek zavarainak enyhe tüneteit mutató (dyslexia, dysgrafia,
dyscalkulia) gyermekek fejlesztése, nevelése.
Feladatmutató: csoportonként egy gyermek illeszthető be.
1. Az intézmény egyéb feladatai és tevékenysége:
1. német nemzetiségi nevelés
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoportok a kisebbség és a
magyar nyelv és kultúra fejlesztését szolgálják. Az óvodai élet tevékenységi
formáiban a két nyelv azonos használata érvényesül.
Feladatmutató: nemzetiségi nevelésben résztvevők száma (fő)
2. 680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
(3) Az intézmény működésének anyagi forrásai, valamint szervezeti és működési rendje
1. gyermeklétszám alapján államilag biztosított normatív állami hozzájárulás
2. nemzetiségi kiegészítő támogatás
3. Solymár Nagyközség Önkormányzatának költségvetési hozzájárulása
4. Egyéb támogatás, hozzájárulás
A szervezeti egységek jogállását, feladat- és hatáskörét, valamint szervezeti és működési
rendjét az intézmény vezetője által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti,
amelyet az alkalmazotti közösség véleményezése után az önkormányzat Képviselő-testülete
hagy jóvá.
(4) Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(5) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés:
Az alapító okirat 4. pontjában megnevezett ingatlanok Solymár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonai. A fenti ingatlanok feletti rendelkezési jogot az irányító
szerv
gyakorolja.
Az óvoda épületei a közoktatási intézmény tevékenységi jogkörén belüli használatában
állnak, és az intézmény gyakorolja az ezzel kapcsolatos ingyenes használati jogokat.
Rendelkezik az ingó vagyon fölött, melynek kezeléséről évente beszámol az
önkormányzat Képviselő-testületének.
(6) Az intézmény vezetése, képviseletére jogosultak, alkalmazottak jogállása:
1. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 138./1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-ban szabályozott nyilvános
pályázat keretében bízza meg a magasabb vezető beosztás ellátásával legalább öt,
legfeljebb tíz évre.
Megbízást a közoktatásról szóló törvény 18. §-ában meghatározott feltételekkel
rendelkező, pedagógus munkakörben határozatlan időre alkalmazott, illetőleg a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett
közalkalmazott kaphat.
2. Az intézmény képviselete:
Az intézmény kinevezett vezetője, az intézmény képviseletét a Ptk.1959. évi IV.
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törvény 36. §-a, valamint az Óvoda hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján az intézmény vezetője látja el, aki e jogkörét esetenként, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve az intézmény adott dolgozójára átruházhatja.
3. Az intézmény alkalmazottainak jogállása:
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, mindenkor hatályos 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Solymár, 2012. május 31.
dr. Szente Kálmán
polgármester
Záradék:
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Solymár Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. május 31-i ülésén, 74/2012. (V. 31.) számú
határozattal fogadta el.

A záradékot ellenjegyzem: Solymár, 2012. május 31.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelzi, hogy a második határozati javaslat elnapolásra
kerül, mivel meg kell várni a Német Nemzetiségi Önkormányzat döntését.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Végszavazásra bocsátja a harmadik határozatot, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a harmadik határozati
javaslatot, az Iskola alapító okiratának elfogadását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a 75/2012 (V. 31.)
számú határozat mellékleteként becsatolt, Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat módosított Alapító Okiratát elfogadja.
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1. sz. melléklet a 75/2012. (V. 31.) sz. határozathoz
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Solymár Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 16. és 16.1. pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki:
„680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel”

A módosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.

Solymár, 2012. május 31.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester
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2. sz. melléklet a 75/2012. (V. 31.) sz. határozathoz

A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján, figyelemmel az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában foglaltakra az
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2. Az intézmény rövid neve:
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola
Nemzetiségi neve: Hunyadi Mátyás Deutsche Nationalitätengrundschule
Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Solymári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3. Az intézmény OM azonosítója:
032454
4. Az intézmény székhelye:
2083 Solymár, Templom tér 26.
5. Az intézmény telephelyei:
Telephelyeken működő intézményegység: általános iskola, művészeti iskola
2083 Solymár, Bajcsy-Zs. u. 30.
2083 Solymár, Terstyánszky út 89.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak közigazgatási területén. Telephelyei:
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.
2074 Perbál, Szabadság u. 9.
2074 Perbál, Hősök tere 2.
2097 Pilisborosjenő, Fő út 41.
2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.
2091 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky út 33.
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2091 Piliscsaba, Templom tér 7.
2095 Piliszántó, Kossuth L. utca 86.
2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.
2084 Pilisszentiván, Óvoda utca 5.
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87.
2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.
2083 Solymár, Mátyás Király utca 19.
2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.
2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.
2080 Pilisjászfalu, Kápolna út 14.
2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2.
2086 Tinnye, Szabadság tér 3.
6. A költségvetési szerv alapítója, alapítás éve:
Solymár Nagyközség Önkormányzat jogelődje, 1904. június 4.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 2083 Solymár, József Attila u.
1.
8. A költségvetési szerv típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:
8520
8560

alapfokú oktatás
oktatást kiegészítő tevékenység

10. Az költségvetési szerv működési köre:
a) Solymár Nagyközség közigazgatási területe
b) Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak
közigazgatási területe a pedagógiai szakszolgálatok vonatkozásában.
11. Intézmény jogállása: önálló jogi személy
12. Az költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Solymár Nagyközség Önkormányzat alapfokú, német nemzetiségi és művészeti oktatásinevelési feladataival kapcsolatos tevékenységek ellátása alapfeladatként a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény, valamint a 243/2003.(XII.17.) Kormányrendelet és a 32/1997.
(XI.5.) MKM rendelet és 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet alapján. Emellett ellátja a PilisBuda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak területén a logopédia
és gyógytestnevelés szakfeladatokat a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint.
13. Az költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
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Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
14. Az intézmény évfolyamainak száma:
Általános iskola 1-8. évfolyam
Alapfokú művészetoktatási intézmény 1-12. évfolyam
( 2 előképző, 6 alapfokú, 4 továbbképző évfolyam)
14.1. Nemzetiségi feladatai: német nyelvoktató kisebbségi oktatás
német kétnyelvű kisebbségi oktatás
14.2. Alapfokú művészetoktatási intézményegység művészeti ágai és a művészeti tanszakok
Zeneművészeti ág
6. klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, szaxofon, ütő, gitár, zongora,
harmonika, hegedű, brácsa, gordonka, szolfézs, harsona, tuba, kamarazene
7. népzene: fúvós tanszak, pengetős tanszak, ütős tanszak
− táncművészeti ág / társastánc/
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításával a művészeti ágak
átnevezése 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben:
Zeneművészeti ág
Klasszikus zene
Fafúvós tanszak
Rézfúvós tanszak
Akkordikus tanszak
Billentyűs tanszak
Vonós tanszak
Zeneismeret tanszak
Kamarazene tanszak

Népzene
Fúvós tanszak
Pengetős tanszak
Ütős tanszak

Táncművészeti ág
Társastánc tanszak

15. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
- Általános iskola: 500 fő
- Művészetoktatás:
- zeneművészeti ág: 250 fő
- táncművészeti ág: 100 fő
16. Az intézmény alaptevékenységei:
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés
852011 Általános iskolai tanulók nappalai rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8.évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8.évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

16.1. Általános iskolai intézményegység
852011 Általános iskolai tanulók nappalai rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Típus szerint ellátja a többi tanulóval együtt nevelhető:
 beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő,
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő tanulók oktatását.
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
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841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
16.2. Pedagógiai szakszolgáltatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
16.3. Alapfokú művészetoktatás
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző -és iparművészeti, táncművészeti, szín-és
bábművészeti ágban
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
1/
Ingatlan:
Az intézményi ellátást szolgáló vagyon a Solymár, Templom tér 26. („A” épület) alatt lévő
épület és a Solymár, Bajcsy-Zs. u. 30. („B”épület) alatt lévő épület.
A fenti címen lévő ingatlanok az irányítószerv tulajdonát képezik.
Az ingatlanokat az irányító szerv az intézménynek ingyenes használatba adja, a jelen
okiratban meghatározott alap feladatok ellátása céljából és mértékéig.
2/
Ingóságok:
Az irányítószerv tulajdonában lévő nagy értékű ingóságok /hangszerek, egyéb oktatási és
üzemeltetési eszközök/ az intézmény vagyonleltárában és mérlegében szerepelnek.
3/
Működést szolgáló pénzeszközök:
Költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás
Solymár Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiegészítő támogatása
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozóan Solymár Nagyközség Önkormányzata,
a Költségvetési tv. által biztosított kistérség által igényelt és folyósított normatív támogatás,
és a társulási szerződésben szereplő települések által biztosított költségvetési hozzájárulás.
Intézmény bevételei:
- Térítési díj és tandíj
- Szponzori támogatás, Corvinus Alapítvány és a Dauner-Ringler Alapítvány támogatása
- Bérleti díjból /terembérlet, sport- és oktatási tevékenységek, büfé/ után befolyt bevételek
19. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény vagyonleltárában szereplő vagyontárgyak Solymár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában vannak. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog
Solymár Nagyközség Önkormányzatát illeti meg.
Az intézmény részére a használati jogot teljes terjedelemben biztosítja az irányító szerv.
Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el, nem adhatja
bérbe /kivéve terem bérbeadások, hangszerek/ és nem terhelheti meg.
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20. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját a Solymár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában szabályozott nyilvános pályázat keretében, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi
CLXXV. törvény szerint a magasabb vezető beosztás ellátásával legfeljebb öt évre bízza
meg.
21. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Solymár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el.
Az Alapító Okirat az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről szóló
rendelkezések értelmében nem selejtezhető.
Solymár, 2012. május 31
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Záradék:
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Solymár Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. május 31-i ülésén, 75/2012. (V. 31.) számú
határozattal fogadta el.

A záradékot ellenjegyzem: Solymár, 2012. május 31.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Dr. Szente Kálmán polgármester: Végszavazásra bocsátja a negyedik határozatot, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a negyedik határozati
javaslatot, az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ alapító okiratának elfogadását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a 76/2012 (V. 31.)
számú határozat mellékleteként becsatolt, Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
módosított Alapító Okiratát elfogadja.
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1. sz. melléklet a 76/2012. (V. 31.) sz. határozathoz

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. A költségvetési szerv telephelye/területi irodája (az ügyfelek számára nyitva álló helyisége):
2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.”

Az Alapító Okirat 11. pontja az „egyéb alaptevékenységek” körében az alábbi
szakfeladattal egészül ki:
„680002 Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése”

A módosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.

Solymár, 2012. május 31.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester
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2. sz. melléklet a 76/2012. (V. 31.) sz. határozathoz

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján, figyelemmel
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja
ki:

2.

A költségvetési szerv neve: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

3.

A költségvetési szerv székhelye: 2083 Solymár, Templom tér 8/b.

4.

A költségvetési szerv telephelye/területi irodája (az ügyfelek számára nyitva álló
helyisége):
2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.

5.

A költségvetési szerv működési köre:
8.
9.

Solymár Nagyközség közigazgatási területe, valamint
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak
közigazgatási területe házi segítségnyújtás; családsegítés; gyermekjóléti
szolgáltatás tekintetében.

6.

A költségvetési szerv alapítója, az alapítás éve: Solymár Nagyközség Önkormányzata,
2001

7.

Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye: Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 2083 Solymár, József Attila u. 1.

8.

Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő.

9.

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2083 Solymár, József
Attila u. 1.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szociális ellátás szállás nyújtása nélkül és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.
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11. Az intézmény térítési díja:



Solymár tekintetében: az intézmény tevékenységi körébe tartozó ellátások
igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat Solymár Nagyközség Önkormányzata
rendeletben határozza meg.
A 4. b) pont települése(i) tekintetében a társult önkormányzatok által rendeletben
meghatározott térítési díj.

12. Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény TEÁOR száma:
8891
Gyermekek napközbeni ellátása
8899
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8810
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakágazat száma: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Egyéb alaptevékenységek
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
13. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési
szerv
14. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
15. Az intézmény vezetése, képviseletére jogosultak, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
14.1. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetője a központvezető, akit a Solymár Nagyközségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §ában szabályozott nyilvános pályázat keretében, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény
szerint a magasabb vezető beosztás ellátásával legfeljebb öt évre bízza meg, a
kinevezési jogok gyakorlása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
14.2. Az intézmény képviselete:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott intézményi alkalmazott.
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14.3. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott,
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
16. Záró rendelkezések:
Az intézmény irányító szerve az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum
működésének szabályait megalkotja és érvényesülését biztosítja.

Solymár, 2012. május 31
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Záradék:
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Solymár Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. május 31-i ülésén, 76/2012. (V. 31.) számú
határozattal fogadta el.

A záradékot ellenjegyzem: Solymár, 2012. május 31.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

3. napirendi pont: 86/2012. sz. előterjesztés: A Solymári Településüzemeltetési Kft.
beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester

Dr. Szente Kálmán polgármester: A beszámolót a Pénzügyi Bizottság már megtárgyalta, a
könyvvizsgálói jelentés és a mérleg csatolva van. Megkérdezi, ki kíván hozzászólni.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő: A Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
elfogadta a beszámolót, de a jövőben részletesebb beszámolót kérnek. Felhívta a figyelmet a
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Pénzügyi Bizottság a saját tőkére, ami jelenleg – 5.000.000 Ft, de tekintve, hogy ez egy új
cég, még törvény adta lehetőség, ez még nem tiltott, mert 2 éven belül van.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Mivel több mindennel foglalkozik a cég, érdemes lenne
ágazatokra bontani.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Emlékezteti a Képviselő-testületet arra, hogy korábban
már javaslatot tett a Szervezetfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsági
ülésen arra, hogy egy betervezett képviselő-testületi ülésen megvizsgálják a beérkező
beszámolókat és meghallgatják a cégvezetőket is.
Tordai Miklós képviselő: Ezek egy része már márciusban teljesült, ugyanakkor vannak
dokumentumok, amelyek mostanra készültek el.
(18:00 órakor megérkezett Szeghy Krisztina képviselő)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, fő 10 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 1 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 77/2012 (V. 31.) számú
határozatot elfogadja, melynek értelmében a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2011.
évi beszámolóját – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 13.087 E Ft, a
mérleg szerinti eredmény -8.285 E Ft veszteség - elfogadja, egyben felkéri a Kft.
ügyvezetőjét, hogy a beszámoló Cégbírósághoz történő eljuttatásáról intézkedni
szíveskedjen.

4. napirendi pont: 87/2012. sz. előterjesztés: A KÖZCSAT Kft. beszámolójának
jóváhagyása
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester

Dobrovkáné Dér Borbála képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egy részletes
beszámolót kapott, melyben minden nyomon követhető. A könyvvizsgálói jelentésben is
követhető minden részlet. A Bizottság elfogadásra javasolja.
Szentkláray Ferenc képviselő: A Felügyelő Bizottság is elfogadta a jelentést.
Lőrincz Beáta képviselő: Tájékoztatást kér a Közcsat Kft.-ről.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Elmondja, hogy a cég 50%-ban pilisszentiváni 50% -ban
solymári tulajdonban van, a nyereség eredménytartalékba kerül, mivel tavaly komoly
veszteség keletkezett.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
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Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, fő 9 igen szavazattal, 1
fő tartózkodással, és 1 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 78/2012 (V. 31.) számú
határozatot elfogadja, melyben mint résztulajdonos úgy dönt, hogy a KÖZCSAT Kft.
2011. évi beszámolóját – melyben az eszközök és források egyező végösszege 226.984 E
Ft, a mérleg szerinti eredmény 5.698 E Ft nyereség – elfogadja, egyben felkéri a Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy az iratok Cégbírósághoz történő eljuttatásáról intézkedni
szíveskedjen.

4. napirendi pont: 88/2012. sz. előterjesztés: a Solymári Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Emesz Lajos alpolgármester: Jelzi, hogy tartalmi változás nincs a megállapodásban, csak a
név változott.
Szentkláray Ferenc képviselő: Megkérdezi, hogy a 2.7 pontban az ellátási forrást
szerepeltették-e.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Elmondja, hogy állami normatívát kap a Solymári Német
Nemzetiségi Önkormányzat, melynek összege 500.000 Ft. Solymár Nagyközség
Önkormányzata ezen az összegen felül ad még támogatást, ez be van tervezve a
költségvetésbe.
Lőrincz Beáta képviselő: Megkérdezi, hogy a fenntartó intézmény hol szerepel?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az első oldalon szerepel. Továbbá, kéri a Hivatalt, hogy
ellenőrizze le a köznevelési feladat átadásról szóló megállapodást az Önkormányzatok között.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot, előtte
lehetőséget ad a kérdések feltevésére és hozzászólásra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezik, végszavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 31-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, fő 11 igen szavazattal, 0
fő tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a 79/2012 (V. 31.)
számú határozat mellékleteként becsatolt, Solymár Nagyközség Önkormányzata és a
Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodást elfogadja.
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Melléklet a 79/2012. (V. 31.) sz. határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Solymár Nagyközség Önkormányzata
(2083 Solymár, József A. u. 1., képv.: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
(továbbiakban „Önkormányzat”)és
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(2083 Solymár, József A. u. 1., képv.: Dr. Beregszászi Márk jegyző)
(a továbbiakban: „Hivatal”)
valamint a
Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat
(2083 Solymár, József A. u. 1., képv.: Marlokné Cservenyi Magdolna)
továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”)
(az Önkormányzat, a Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban együttesen
„Felek”)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
10.

Jogszabályi háttér:
Jelen megállapodás jogszabályi alapját biztosítja az (i) az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény („Áht.”) és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, valamint a (ii) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben, és az (iii) államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) korm. rendeletben
foglaltak.

11.

A megállapodás tárgya

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Hivatal Gazdálkodási és Intézményfelügyeleti
Irodája 2011. költségvetési évtől elvégzi az Nemzetiségi Önkormányzat és Intézményeinek
jogszabályok szerinti gazdálkodásának könyvelési és számviteli feladatait.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeit elkülönítetten az OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742245-15566135 sz. számlaszámon kezeli.
A Nemzetiségi Önkormányzat számláit elkülönítetten, külön bevételi és külön kiadási
pénztárbizonylaton kezeli.
A Nemzetiségi Önkormányzat az éves költségvetését külön határozatban állapítja meg,
amely beépítésre kerül az Önkormányzat költségvetésébe.
Felek megállapodnak abban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja
 a költségvetési koncepciójának és a költségvetés alapelveinek
elkészítését és meghatározását.
Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Hivatalon keresztül vállalja
 a költségvetési előirányzatok módosításának könyvelését,
 az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatást,
 a költségvetési gazdálkodás bonyolítását

31


2.2.

a belső ellenőrzés felügyeletét.

A költségvetési koncepció készítése
Az Önkormányzat vezetője (szakmailag illetékes és/vagy pénzügyi szervezeti
egysége) megbízottat jelöl ki a Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra.
A megbízott a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével – a költségvetési koncepció
összeállítását 30 nappal megelőzően áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő
költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevétel-forrásait, ezek közül kötelezően a
nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó
bevételeket.
A jegyző az Önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a Nemzetiségi
Önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól – a tervezet elkészültét követő három
napon belül írásban – tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepcióról – a helyi nemzetiségi
közügyeket érintő ügyekben – kialakított véleményét, erről szóló határozatát a helyi
nemzetiségi
önkormányzat
költségvetési
koncepciójával
együtt,
a
koncepciótervezethez kell csatolni.
A következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester – a Nemzetiségi
Önkormányzat véleményére figyelemmel – november 30-ig, a helyi önkormányzati
képviselő-testület tagjai általános választásának évében december 15-ig benyújtja a
Képviselő-testületnek, amely határoz a költségvetés elkészítésének további
munkálatairól.
A jegyző az Önkormányzat koncepcióját annak elfogadását követő egy munkanapon
belül a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.

2.3.

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során az
Önkormányzat megbízottja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának
előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes
információk rendelkezésre állást követően – közli a Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével.
A Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában kezdeményezi a Képviselőtestületnél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatainak
elfogadását, illetve befogadását.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát az elnök – annak elfogadását
követő egy munkanapon belül – megküldi a jegyzőnek annak érdekében, hogy a
határozat – változatlan formában – az Önkormányzat költségvetési rendeletébe
beépítésre kerüljön.
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A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat költségvetési rendeletének tervezetét
– a helyi nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben – véleményezi, az erről szóló
határozatát a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg
megküldi a jegyzőnek.
A helyi önkormányzat rendelete kisebbségenként tartalmazza a nemzetiségi, etnikai
feladatok finanszírozásának együttes összegét, a működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, legalább a következő
tételekre kiterjedően:
(7) az állami támogatás jogcímenként,
(8) a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok, valamint
intézmények szerint, illetve általánosan,
(9) az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételek
(10) személyi jellegű kiadások,
(11) munkaadót terhelő járulékok,
(12) dologi jellegű kiadások,
(13) általános tartalék
(14) céltartalék.
Az Önkormányzat költségvetési rendeletét – annak törvényben rögzített határidőben
történő elfogadását követő egy munkanapon belül – a jegyző a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja.
2.4.

A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat feladatmutatókhoz kapcsolódó – költségvetési
törvényben meghatározott – normatív hozzájárulásainak és támogatásainak
előirányzatát módosítani kell, ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben feladatot,
illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek ad át, vagy ilyen
szervezettől átvesz.
A Nemzetiségi Önkormányzat testülete a költségvetési határozatában általa
jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát bizottságaira és a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökére átruházhatja.
A Nemzetiségi Önkormányzati előirányzatok kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat
határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. Az előirányzat
átcsoportosításról szóló nemzetiségi önkormányzati határozatot 15 napon belül köteles
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat jegyzőjének megküldeni.

2.5.

Az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat Hivatalának pénzellátási feladatokkal megbízott köztisztviselője látja el.
2.5.1. Kötelezettségvállalás, utalványozás
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő előirányzatai
terhére kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott
helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult
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utalványozásra. Kötelezettségvállalásnak minősül az a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás
biztosításáról, illetve más, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére
irányuló kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat,
amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése előirányzatainak terhére
vállal, ideértve az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt
megrendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel
alátámasztott dokumentumot is.
Kötelezettségvállalás kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet.
2.5.2. Ellenjegyzés
Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat
jegyzője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó
köztisztviselő, és a helyi nemzetiségi önkormányzat megbízása alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat testületének tagja is végezheti.
Nem jogosult a Nemzetiségi Önkormányzat az ellenjegyzési jogkör gyakorlásával
testületének azon tagját megbízni, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó
személlyel közeli hozzátartozói viszonyban van. Amennyiben nincs a Nemzetiségi
Önkormányzatnak olyan testületi tagja, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó
személlyel ne lenne közeli hozzátartozói viszonyban, úgy az ellenjegyzési jogkör
gyakorlását a jegyző vagy az általa írásban kijelölt köztisztviselő látja el.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy
nem végezheti.
Az ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségnek az
ellenőrzésére irányul.
2.5.3. Szakmai teljesítés igazolása és érvényesítés
A szakmai teljesítés igazolás a kiadások utalványozása előtt történik. A szakmai
teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag
igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást
is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. A szakmai
teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével,
az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A szakmai teljesítés igazolására
jogosult
személyeket
–
az
adott
kötelezettségvállaláshoz,
vagy
a
kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – helyi
nemzetiségi önkormányzat elnöke írásban jelöli ki.
A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az
összegszerűséget, a fedezet meglétét és hogy az Áht., és annak végrehajtására kiadott
rendelet előírásai betartásra kerültek-e. Amennyiben az érvényesítő szabálytalanságot
észlel arról értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét, mint
kötelezettségvállalót.
Az
érvényesítést
Hivatalának
pénzügyi-számviteli
szakképesítésű dolgozója végzi.
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Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a
megállapított összeget, a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot, az
érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.
2.5.4. A Nemzetiségi Önkormányzat számlái
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással
kapcsolatos minden pénzforgalmát az Önkormányzat számlavezető bankjánál vezetett
költségvetési elszámolási számlán bonyolítja. Az Önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájához kapcsolódó nemzetiségi önkormányzati alszámlájára
támogatásokat és adományokat fogadhat, amely átvezetésre kerül a költségvetési
elszámolási számlára.
A kiadások teljesítése, elszámolása a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított
tervezési alapegységen, a költségvetési elszámolási számláról történik.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatását az
Önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi
igénybe.
2.5.5. Az előirányzatok készpénzben történő felhasználása
A Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik külön házipénztárral, amelyet a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárától elkülönítetten kezel.
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készpénzt csak abban az esetben vehet fel a
házipénztárából, ha a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja és leadja, valamint a pénzfelvételt három nappal korábban jelzi a
Gazdasági és Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjének.
2.5.6. Számviteli nyilvántartás és adatszolgáltatás
Az Önkormányzat a Hivatalon keresztül a Nemzetiségi Önkormányzat számviteli
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
A Hivatal vállalja, hogy az adószámmal rendelkező nemzetiségi önkormányzat (MÁK
feladatkörébe tartozó) adóbevallását és az adóbevallással kapcsolatos feladatait
(kivéve a személyi jövedelemadóval kapcsolatos bevallás-jellegű feladatok és a
járulékokkal kapcsolatos feladatok) ellátja.
Az Áht. szerinti adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért és a
költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke és a helyi önkormányzat polgármestere felelősek.
A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, a
helyi önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelősek.
2.5.7. Vagyon-nyilvántartás
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A Nemzetiségi Önkormányzat által beszerzett, illetve használatában lévő kis- és
nagyértékű tárgyi eszközök, beruházások nyilvántartása a Hivatal BEFESZrendszerében történik.
A Nemzetiségi Önkormányzat helyiségeiben, illetve használatában lévő eszközök
leltározását a hatályos Leltárkészítési és leltározási szabályzatban rögzített eljárás
szerint a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szervezi meg és bonyolítja le. A leltár
kiértékeléséről készített jegyzőkönyvet minden év február 20-ig kell megküldeni a
helyi önkormányzat vagyon-nyilvántartásával foglalkozó osztálya részére.
A vagyontárgyakban bekövetkezett változásokról (selejtezés, hasznosítás) a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban értesíti a helyi önkormányzat vagyonnyilvántartásával foglalkozó osztályát, az elvégzett eljárást követő 10 napon belül.
2.6.

Belső ellenőrzés
A Hivatal belső ellenőre jogosult ellenőrizni az önkormányzati és állami támogatások
felhasználásának rendjét és szabályosságát az elfogadott belső ellenőrzési terv szerint,
azzal hogy szükség szerint ad hoc ellenőrzésre is sor kerülhet. A belső ellenőrzési
tevékenység megszervezéséért a jegyző felelős és a Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köteles együttműködni a feladat ellátásában.
A helyi önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának szabályszerűségét és a
támogatási célnak történő megfelelését a Hivatal belső ellenőre által a támogatás
folyósítását követő 5 évig ellenőrizheti.

2.7. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek
biztosítása
Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Hivatalon keresztül az alábbiak szerint
biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéhez szükséges feltételeket:
a)

az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de
legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi,
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja a 2083
Solymár, József
A. u. 1. szám alatt; viseli a helyiséghez, továbbá a helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségek és fenntartási költségeket;
b)

biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;

c)
közreműködik a testületi ülések előkészítésében (meghívók, előterjesztések,
hivatalos
levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek
elkészítése, postázása);
d)

közreműködik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, a
testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási,
postázási feladatok ellátásában;

e)

ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat és

f)

viseli az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a
testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
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2.8.

A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, és azt minden év január 31. napjáig,
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell
vizsgálni.
Felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Az együttműködési megállapodást Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 79/2012. (V.31.) számú határozatával, illetve a Solymári Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete.../2012. (.......) számú határozatával hagyta jóvá.
Solymár, 2012. május 31.

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képv.: Dr. Szente Kálmán polgármester

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Képv.: Dr. Beregszászi Márk

Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képv.: Marlokné Cservenyi Magdolna

Dr. Szente Kálmán polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
18:37 órakor bezárja.
Solymár, 2012. június 5.
A jegyzőkönyvet készítette: Földeáki Éva
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Hitelesítő:

Emesz Lajos
Alpolgármester
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