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68/2012. sz előterjesztés: Tankönyv-rendelet megalkotása
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter képviselő
69/2012. sz. előterjesztés: Rendeletalkotás egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző
70/2012. sz. előterjesztés: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző
71/2012. sz. előterjesztés: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
72/2012. sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Gondozási Központ 2012. évi költségvetésének módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
73/2012. sz. előterjesztés: Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AMI) térítési- és tandíj
szabályzatának és mértékének megállapítása (rendelet-módosítás)
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
74/2012. sz. előterjesztés: A Móricz Zsigmond utca végén fekvő ingatlanok övezeti besorolása tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
75/2012. sz. előterjesztés: Dr. Dombos Hajnalka szabályozási terv módosítás iránti kérelme (Berzsenyi
utca)
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
76/2012. sz. előterjesztés: Tallér Márton ingatlan felajánlása vételre (Solymár, 583 hrsz.)
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
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10. 77/2012. sz. előterjesztés: Családi napközi pályázatok bíráló bizottsági tagjainak megválasztása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
12. 78/2012. sz. előterjesztés: Javaslat „Solymárért” kitüntetésre
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
13. 79/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár, 0183/2 hrsz. alatt felvett ingatlan belterületbe vonása
iránti kérelem ügyében
Előterjesztő:Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
14. 80/2012. sz. előterjesztés: Fellebbezés a Polgármester közterület-használattal összefüggő döntésével
szemben
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Ülés megnyitva 16:09
Emesz Lajos alpolgármester: Köszönti a Képviselő-testületet és a megjelenteket, majd
megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 szavazattal határozatképes,
és jelzi Dr. Szente Kálmán polgármester úr és Cser Angéla képviselőasszony távollétét.
Dr. Szente Kálmán egy polgármesterekből álló delegációval Strassburgba utazott az Európai
Parlamentbe.
Felhívja a figyelmet, hogy az ülésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyvvezetők munkájának
segítésére.
[Emesz Lajos alpolgármester és Dr. Beregszászi Márk bemutatja az új kollégákat]
Emesz Lajos alpolgármester: Rövid alpolgármesteri tájékoztatást tart az alábbiakról:
1.) Kormány Hivatali ellenőrzés egy évre visszamenőleg: Ami az alpolgármesteri titkárságot
érinti, az egy törvényességi ellenőrzés, annak keretében, hogy a közoktatási alapfeladatok
ellátásának tekintetében a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat és hatáskörében a
tevékenységét jogszerűen végzi-e, szakszerűség keretében annak vizsgálata, hogy a
közoktatási alapfeladatok ellátása tekintetében a vizsgált szerv a szakmai feladatok
végrehajtását jogszabályok és belső szabályzatok vezetői rendelkezések megtartásával végzie.
2.) Nagyterem állapotának ismertetése: A kivitelezők tudják tartani a vállaltakat, így jó úton
halad a nagyterem átadása. A határidőre elkészül az átalakítás.
3.) Akadálymentesítési ellenőrzés: Múlt héten megtörtént az akadálymentesítési helyszíni
szemle a Hivatalban, megfelelőnek minősítették a munkát.
4.) Virágos Solymárért akció: Köszönet illeti Szeghy Krisztina képviselő asszonyt, valamint
Zárda József Településüzemeltetési Kft. vezetőjét és csoportját a lebonyolításért.
Emesz Lajos alpolgármester: Lehetőséget ad a felszólalásra a Napirend előtt, de kéri a
Képviselő-testületet az SZMSZ betartására! Tájékoztatául közli, hogy a napirend előtti
felszólalásról vita nem nyitható.
Napirend előtti felszólalók:
Szeghy Krisztina képviselő, tárgykör: Virágos Solymárért
Napirend utáni felszólalók:
Ordódy György képviselő, tárgykör: kerekhegyi busz,
Lőrincz Beáta képviselő, tárgykör: Virágos Solymárért,
Tordai Miklós képviselő, tárgykör: 164-es busz
Kővári András képviselő, kérdés,
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Szeghy Krisztina képviselő, kérés
Emesz Lajos alpolgármester: Napirend módosítási javaslatot tesz a 83/2012 sorszámú
előterjesztés soron kívüli napirendre vetetése.
A Képviselő-testület szavaz: 8 igen, 1 tartózkodik, 1 ellene
Emesz Lajos alpolgármester: Napirend-módosítási javaslatot tesz a 74/2012 és a 75/2012
sorszámú előterjesztések előresorolása ügyében.
A Képviselő-testület szavaz: 8 igen, 1 tartózkodik, 1 ellene
Emesz Lajos alpolgármester: A 76/2012 és a 79/2012 sorszámú előterjesztéseket az
előterjesztő Cser Angéla, betegsége visszavonja.
Emesz Lajos alpolgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon a napirendről.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a módosított napirendi pontokat
tárgyalja.

1. Napirendi pont: 74/2012 sz. előterjesztés: A Móricz Zsigmond utca végén fekvő
ingatlanok övezeti besorolása tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság

Ferik Tünde szakértő: A Móricz Zsigmond utcával kapcsolatban folyik jelenleg a
településüzemeltetési terv felülvizsgálata, a szerkezeti terv elfogadásra került 2009 őszén, a
szabályozási terv tárgyalás alatt van. A Kerekhegyen a közparkért szabályozott terület melletti
térség, láthatólag jól beépült. Egyeztetések során kiderült, hogy az erdőterület az többszörös
védelem alatt áll, arra nem mehet út, így nem közelíthető meg gépkocsival. Ezért szeretné
kérni, hogy a bizottság javaslatát támogassa a testület, véleményezze, hogy beépítésre nem
szánt területként legyen.
Lőrincz Beáta képviselő: Az ott lévő ingatlanok és lakóik sorsáról érdeklődik.
Kovács Anna: Ellenőrizték, nincs állandó lakos a környéken, jelenleg sem kaphatnak építési
engedélyt az ingatlan tulajdonosok, mert a közterület kapcsolata nem megoldott a természeti
adottságai miatt. Több közlekedési szakember vizsgálta támasztja alá, hogy nincs olyan
műszaki megoldás, hogy személygépkocsi használatra alkalmas utat alakítson ki erre a
területre az Önkormányzat.
Szentkláray Ferenc képviselő: Az előterjesztéssel egyet ért, téli időszakban lehetetlen
gépjárművel arra felé közlekedni.
Lőrincz Beáta képviselő: Több lakosról tud, akik oda szeretnének építkezni, és saját
szakértőkkel szeretnék felülvizsgálthoz folyamodni. Javasolja az ott lakók meghallgatását is.
Kovácsné Anna szakértő: Felhívja a figyelmet a szabályozási terv későbbi módosításának
lehetőségére, ha szükséges.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Úgy tudja, a módosítás pénzbe kerül.
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Kovácsné Anna: Igen, de jelenleg nem áll műszaki megoldás a rendelkezésükre, hogy
lakóövezethez mérten megoldják az út problémáját.
Emesz Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy zárt ülésen folytassák a megbeszélést, mert a
továbbiakban olyan adatokat is kell közölni, amelyek személyiségi jogokat sérthetnek.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 8 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 2 fő nem szavazattal, úgy dönt, hogy a 74/2012 sz. előterjesztést zárt
ülésen tárgyalja. Ennek értelmében az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
Napirend előtt: Szeghy Krisztina

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

75/2012. sz. előterjesztés: Dr. Dombos Hajnalka szabályozási terv módosítása iránti kérelme
(Berzsenyi utca)
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
ELFOGADVA: 64/2012 (V. 22.) határozat

2. 68/2012. sz előterjesztés: Tankönyv-rendelet megalkotása
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter képviselő
MEGALKOTVA: 12/2012 (V. 22.) rendelet
3. 69/2012. sz. előterjesztés: Rendeletalkotás egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző
MEGALKOTVA: 13/2012 (V. 21.) rendelet
4. 70/2012. sz. előterjesztés: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző
ELFOGADVA: 65/2012 (V. 21.) határozat
5. 71/2012. sz. előterjesztés: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 66/2012 (V. 21.) határozat
6. 72/2012. sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Gondozási Központ 2012. évi költségvetésének
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
ELFOGADVA: 67/2012 (V. 21.) határozat
7. 73/2012. sz. előterjesztés: Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (AMI)
térítési- és tandíj szabályzatának és mértékének megállapítása (rendelet-módosítás)
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
MEGALKOTVA: 14/2012 (V. 22.) rendelet, ELFOGADVA: 68/2012 (V. 21.) határozat
8. 76/2012. sz. előterjesztés: Tallér Márton ingatlan felajánlása vételre (Solymár, 583 hrsz.)
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
VISSZAVONVA
9. 77/2012. sz. előterjesztés: Családi napközi pályázatok bíráló bizottsági tagjainak
megválasztása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 69/2012 (V. 21.)
10. 78/2012. sz. előterjesztés: Javaslat „Solymárért” kitüntetésre

4

Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 70/2012 (V. 21.) határozat, 71/2012 (V. 21.) határozat
11. 79/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár, 0183/2 hrsz. alatt felvett ingatlan
belterületbe vonása iránti kérelem ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
VISSZAVONVA
12. 80/2012. sz. előterjesztés: Fellebbezés a Polgármester közterület-használattal összefüggő
döntésével szemben
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 72/2012 (V. 21.) határozat
13. 83/2012. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzatának intézményeiben 30
vagy annál több éve dolgozók elismerése
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
ELFOGADVA: 73/2012 (V. 21.) határozat
Kérdés: Ordódy György, Lőrincz Beáta, Tordai Miklós, Kővári András

1. napirendi pont: 75/2012 sz. előterjesztés: Dr. Dombos Hajnalka szabályozási terv
módosítás iránti kérelme (Berzsenyi utca)

Ferik Tünde szakértő: Ismerteti, hogy Dombos Hajnalkától érkezett kérelem a szabályozási
vonal törlése tárgyában. Felívja a figyelmet, hogy a döntés település tervezők iránymutatására
szolgál, nem a szerkezeti terv módosítására.
Az út gyűjtőút jelleggel működik most. Dombos Hajnalka kéri, hogy a 14 méterre
szabályozott Berzsenyi utca szélességének csökkentését támogassa a képviselő-testület. A
gyűjtőútra hordanak rá a többi utak, így főépítészi szakmai vélemény értelmében a
szabályozási szélesség csökkentés nem támogatható.
Emesz Lajos alpolgármester: Lehetőséget ad a hozzászóláshoz.
Szeghy Krisztina képviselő: Megkérdezi, hogy a szabályozási vonalat miért nem lehetett úgy
elhelyezni, hogy mindkét oldalból arányosan vegyen el.
Kovácsné Anna szakértő: Szakmai okok miatt, ezt az Önkormányzat nem befolyásolta. Ha a
szabályzaton változtatunk, akkor kártalanítási felelősséggel tartozhatunk, ami jelenleg nincs.
Emesz Lajos alpolgármester: Felolvassa az előterjesztett határozatot és szavazásra bocsátja.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 1 fő nem szavazattal Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymár, Berzsenyi Dániel utca szélességére
vonatkozó hatályos előírások módosítását nem támogatja. 64/2012 (V. 22.) határozat.

2.

napirendi pont: 68/2012 sz előterjesztés: Tankönyv-rendelet megalkotása
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter képviselő
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Emesz Lajos alpolgármester: Rendeletalkotás következik a 2012/2013-as tanévben
térítésmentesen biztosított tankönyvekről.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Megjegyzi, hogy a költségvetésben elkülönített összeget
áll rendelkezésre a családok megsegítésére, ehhez készült a rendelettervezet is. A rendelet
előkészítésébe bevonták az Igazgató Asszonyt és a tankönyvekért felelős pedagógust is.
A nyelvkönyvekre nem vonatkozik a tervezet.
Emesz Lajos alpolgármester: Lehetőséget ad a hozzászólásra
Szentkláray Ferenc képviselő: Támogatandó célú rendelet. Reméli, hogy majd az állami
szervek is akceptálni fogják.
Emesz Lajos alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Felolvassa a
rendelettervezet paragrafusait, hozzászólás ehhez sem érkezik.
Szeghy Krisztina képviselő: Megkérdezi, hogy milyen összegű könyvek rendelhetők.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Jelzi, ezt a könyvhasználati szabályzat határozza meg.
Szeghy Krisztina képviselő: Úgy véli, ez pontosításra szorul.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Emlékezteti, hogy a mindenkori költségvetésben
határozzák meg az összeget, hiszen az iskolának előre le kell adnia, hogy milyen tankönyvből
hány darabra lesz szüksége.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: A könyvek nem kerülnek a családok tulajdonába, a könyvek
az Intézmény állományában maradnak. Szabályozva van a tankönyvek vásárlása.
Emesz Lajos alpolgármester: Rendeletalkotás következik, minősített többség szükséges az
elfogadáshoz.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal a 12/2012. (V. 22.) számú rendeletet megalkotta.

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012. (V. 22.) számú
rendelete
az önkormányzat által 2012/2013 tanévben térítésmentesen biztosított tankönyvekről
Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat”) Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati tankönyvtámogatásról a
következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §
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Jelen rendelet célja, hogy az Önkormányzat - a jelen rendeletben meghatározott feltételek
fennállása esetén – térítésmentesen biztosított tankönyvekkel enyhítse a családok
iskolakezdéssel kapcsolatos terheit.
2. §
(1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola (a továbbiakban: „Iskola”) azon diákjai részére a 2012/2013. tanévtől
térítésmentesen biztosítja az iskola által kötelezően előírt tankönyveket, aki:
a) az iskola tanulója és aki oda a következő tanévre beiratkozott, valamint
b) állandó solymári bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy
d) életvitelszerűen Solymáron él legalább egyik szülője, vagy gondviselője, vagy más
törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: „Szülő”) a gyermekkel azonos bejelentett
lakcímmel rendelkezik,
d) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény alapján nem részesül ingyenes
tankönyvellátásban.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem tartoznak a térítésmentesen biztosított tankönyvek
körébe a nyelvkönyvek, melyeket a jelen rendeletben foglaltak szerint nem támogat.

3. §
(1) A térítésmentesen biztosított tankönyvek a tanév végén, de legkésőbb az utolsó tanítási
napon az iskola állományába kerülnek, kivéve:
a) az egyszer használatos tankönyveket (pl.: munkafüzetek),
b) többször használatos tankönyveket (pl.: atlasz), melyek könyvtári állományba vételére
a (2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor.
(2) Az Iskola javaslatára az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hagyja jóvá:
a) az egyszer használatos tankönyvek jegyzékét,
b) többször használatos tankönyvek jegyzékét, azok használatának időtartamát, és az
iskolai állományba vétel időpontját.

4. §
(1) A térítésmentesen biztosított tankönyvek igénybe vételéről a Szülőnek e rendelet 1. számú
melléklete szerint írásban nyilatkoznia kell, melyből egy példány a Szülőt, egy példány az
Iskolát illeti meg.
(2) A tankönyvek átvételére e rendelet 2. számú melléklete szerinti átadási-átvételi
jegyzőkönyvben kerül sor, melyből egy példány a Szülőt, egy példány az Iskolát illeti
meg.

5. §
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(1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosított tankönyvek céljára 2012-ben a tárgyévi
költségvetési rendeletében meghatározott összegű támogatást különített el és a
továbbiakban a mindenkori költségvetés határozza meg a támogatás összegét.
(2) A 4. § (1) - (2) bekezdése szerinti nyilatkozat valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv
képezi az Önkormányzat és az Iskola közötti elszámolás alapját.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. május 22. napján kifüggesztésre került.
2012. május 22. nap
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

3. napirendi pont: 69/2012. sz. előterjesztés: Rendeletalkotás egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző

Dr. Beregszászi Márk jegyző: 2011. december végén elfogadásra került az új önkormányzati
törvény, amely tartalmazott egy olyan kitételt, hogy tiltott közösségellenes magatartások
szankcionálására az Önkormányzat rendelet alkothat. Pár héttel később az Országgyűlés
elfogadta az új szabálysértési törvényt, amely egyértelművé tette, hogy az önkormányzat nem
állapíthat meg szabálysértési tényállást saját rendeletben. Gyakorlatilag, a „helyi
szabálysértéseket” a „kirívóan közösségellenes magatartás” fogja jelenteni. Ezért készült el ez
a rendelettervezet. Ezentúl minden szabálysértési tényállást ebbe a rendeletbe kerül
összesítésre.
Emesz Lajos alpolgármester: Felajánlja Takácsné Nagy Eszternek, hogy a Bizottság
Elnökeként elsőként szólhat hozzá.
Takácsné Nagy Eszter: Jelzi, hogy kérésük figyelembe lett véve és az idézetek bekerültek a
rendeletbe.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő: Megkérdezi, mit jelent pontosan a 7. § b) pontjában a
homlokzatletakarítási kötelezettség
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Az utcafronti homlokzat tisztántartását.

8

Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: A „jegyzőnek is kiadhatja” szerepel benne. Választ vár
arra, hogy miért.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Az új önkormányzati törvény a Képviselő-testület által
átruházható hatásköröket, bizottságra és polgármesterre ruházhatja. Jegyzőnek csak 2013.
január 1-től lehet adni. Ez alól kivétel ez a szabálysértési és kirívóan közösségellenes
magatartásra vonatkozó rendelet. A rendelettervezetben annak a 3.§ 2. bekezdésében a jegyző
hatáskörébe kérem utalni – itt a jegyző fog eljárni.
Tordai Miklós képviselő: A községben a legnagyobb közösségi terek nem közterületek,
hanem magánterület. Ilyen a Templom tér vagy a SPAR parkolója.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: A Templom tér közterületnek minősül, a SPAR parkolója is
közterületnek minősül, mivel nincs elzárva a köz elől.
Emesz Lajos alpolgármester: Javasolja a paragrafusonkénti végignézést.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: Az 5.§ 1. pontjához megjegyzi, hogy a bírság mértéke
legyen 20-30%-kal nagyobb az alapbírságnál.
Emesz Lajos alpolgármester: Megkéri a képviselőt, hogy a szabályszerűség érdekében
módosító javaslatot a következő képviselő-testületi ülésen tegyen.
Lőrincz Beáta képviselő: Egy problémára szeretné felhívni a figyelmet, hogy mi lesz azokkal
az ingatlanokkal, ahol az utcára vezetik ki a szennyvizet, csapadékvizet.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: A most módosuló Helyi Építészeti Szabályzatban lesz benne.
Ordódy György képviselő: Kéri, hogy az égetés teljes egészében legyen betiltva.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Támogatja, de felhívja a figyelmet arra, hogy ennek feltétele
egy komposztálási program.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Jelzi, hogy ez a rendelettervezet egy „váz”. Az elfogadás
után módosítható. Kéri, hogy a Bizottságot keressék meg a javaslatokkal.
Szeghy Krisztina képviselő: Örül a rendeletnek, és az újabb köztér-felügyelőnek, reméli, így
hatékonyabb lesz a rendeletek betartatása.
Emesz Lajos alpolgármester: Tovább halad a rendelet felolvasásával.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: A 9.§ egy olyan pont, ami elvben helyeselhető,
gyakorlatban betarthatatlan.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Jelzi, hogy ez a tényállás hatályos, a Képviselő-testület már
elfogadta, és ha van rá társadalmi igény, akkor tényállássá kell tenni. A szabálysértési
tényállást alkalmazni kell.
Emesz Lajos alpolgármester:
véleménynyilvánításra.

Lehetőséget

ad

kérdés

feltevésére,

illetve
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Lőrincz Beáta képviselő: Macskáknál ez betarthatatlan.
Emesz Lajos alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ezt akkor kell alkalmazni, ha a
kint lévő állat gondot okoz, például, harapni kíván a kutya, vagy a disznók az utcán
kóborolnak.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Befogadná a módosítást úgy, hogy „Az az ebtartó és
haszonállattartó”. Kéri, hogy a felmerülő kérdéseket, a következő ülésen tárgyalják.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: Úgy látja, a Jegyzőre nagy feladat hárul a rendelet
szerinti bírság megítélése kapcsán.
Emesz Lajos alpolgármester: Elmondja, hogy Dr. Beregszászi Márk jegyző rendelkezik
ezzel a felelősségtudattal.
Gaál Gergő, alpolgármester: A legenyhébb elkövetést is lehet legnagyobb bírsággal sújtani?
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a mérlegelés, mely
során az ügy összes tényét figyelembe kell venni. Arányos és igazságos büntetések lesznek
kiszabva.
Szeghy Krisztina képviselő: Kéri, hogy térjenek rá vissza a következő ülésen.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Javasolja, hogy, fogadják el most a rendeletet, mivel 2012.
május 31-ig meg kell semmisíteni a szabálysértési tényállásokat. Jelzi, hogy a rendelet
módosítható a későbbiekben.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Javasolja az elfogadását.
Szeghy Krisztina képviselő: Kéri, hogy vegyék le a napirendről.
Emesz Lajos alpolgármester: Szavazásra bocsátja a kérést.
A Képviselő-testület szavaz: 2 igen 1 tartózkodik 7 ellenzi
A módosító javaslat elutasításra került.
Emesz Lajos alpolgármester: Jelzi, hogy rendeletalkotás következik, minősített többséggel.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 8 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 2 fő nem szavazattal a 13/2012. (V. 22.) számú rendeletet megalkotta.

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2012. (V. 22.) számú rendelete
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésének a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
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szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban „Ötv”) 51. § (4)
bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, és annak 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Solymár Nagyközség közigazgatási területén megvalósuló, a
rendelet 7. §, 8. § és 9. §-ában meghatározott magatartásokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden – a rendelet 7. §, 8. § és 9. §-ában meghatározott
magatartást megvalósító – természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre azzal, hogy a rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén
nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy
szabálysértésnek minősít, és más módon szankcionál.
2. §
E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás
minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete e rendeletben tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak minősíti.

2. Eljárási szabályok
3.§
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárást
hivatalból kell lefolytatni a solymári közterület-felügyelő, vagy bármely más személy vagy
szervezet észlelése alapján.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatása az Ötv. 146/A. §-a alapján a jegyző hatáskörébe tartozik.
4. §
(1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A közterület-felügyelő a rendelet 7. §, 8. § és 9. §-ában meghatározott magatartások esetén
helyszíni bírság kiszabására jogosult.

3. Jogkövetkezmények
5. §
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(1) A rendelet 7. §, 8. § és 9. §-ában meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások elkövetőivel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság
ismételten is kiszabható.
(2) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, amennyiben a
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyú és az elkövető az elkövetés
időpontját megelőző egy évben nem követett el szabálysértést, vagy tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást.
6. §
(1) Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a
jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a
közösségi együttélés szabályait, továbbá tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges
jogkövetkezményéről.
(2) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi
körülményeire, az elkövetett kirívóan közösségellenes magatartás súlyára és a felróhatóság
mértékére.

4. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
7. §
(1) A köztisztaság rendjével összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el
az, aki:
a) az ingatlanok, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtt
terület tisztán tartásáról nem gondoskodik,
b) a közterület burkolatát engedély nélkül felbontja vagy építési munkával
kapcsolatban közterületet szennyez, közterületet engedély nélkül vesz igénybe, építési
törmeléket határidőn belül nem szállítja el, homlokzat letakarítási kötelezettségének
nem tesz eleget,
c) anyagszállításnál közterület szennyezését követően tisztítási kötelezettségének nem
tesz eleget, közterületen forgalmat zavaró helyen gépjárművet mos vagy
környezetvédelmet sértő mosószert használ, illetve alvázmosást végez,
d) közterületi rendezvények tartását követően tisztántartási kötelezettségeinek nem
tesz eleget, közterületet szennyez, síkosság mentesítési kötelezettségének nem tesz
eleget,
e) közterületi felszerelési és berendezési tárgyakat beszennyezi, rongálja, növényekben
kárt tesz, engedély nélkül fát vág ki,
f) háztartási hulladékot nem a kijelölt helyen rak le, vagy az előírásokat megszegi,
g) hulladékgyűjtő edényt rendeltetésétől eltérően használ, nem háztartási hulladékot
rak az edénybe, rothadó, bűzös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról nem
gondoskodik,
h) szemétgyűjtő-edény tisztán tartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja.
i) a csatornahálózatra való rákötés határidejét nem tartja be,
j) a szennyvízhálózatba a csapadékvizet bevezeti,
k) ha a tulajdonos engedély nélkül ráköt a szennyvízcsatorna törzshálózatra, illetve a
rákötésről a szolgáltatót nem értesíti,

12

l) az a kivitelezést végző vállalkozó, aki a csatorna törzshálózatra engedély nélkül
ráköt, illetve a rákötés tényét a szolgáltatóval nem közli.
m) locsolási célú igénybejelentésben a valótlan adatokat ad meg.
(2) A környezet védelmével összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el
az, aki
a) a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról,
amennyiben pedig ez nem lehetséges, elszállításáról nem gondoskodik, vagy ennek
során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi
szolgáltatás igénybevételéről szóló 6/1991. (VIII.13.) önkormányzati rendelet
előírásait nem tartja be,
b) aki a hulladékégetésre vonatkozó előírásokat megszegi, így különösen
ba) Solymár közigazgatási területén ipari eredetű hulladékot éget,
bb) mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot külterületen
az október 1-je és
április 30-a közötti időtartamon kívül éget,
bc) hulladékot vagyoni vagy személyi biztonságot veszélyeztető módon, vagy a
hulladék égetésére rendelkezésre álló időn (szombaton 9 és 13 óra között)
kívül, vagy szeles időben, illetve erdőszéltől számított 200 m-en belül éget,
bd) az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmaz.
c) az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a tüzelőberendezésekben nem az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot égeti, vagy a fűtőberendezésekben
egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) éget,
d) tarlóégetést engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végez,
e) a porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi, így
különösen:
ea) porképző vagy könnyen lesodródó anyagot rögzített ponyva nélkül, illetve
porképző
anyagot nem nedvesített állapotban szállít,
eb) építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port
–
terjedésének megakadályozása céljából – vízzel nem nedvesíti.
ec) bűzös anyagot nem légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön, vagy
más légmentesen lezárt eszközben szállítja
ed) a tulajdonában lévő fedetlen talajterületet – a községben keletkező por
képződésének megakadályozása érdekében – nem gondozza, illetve ülteti be
növényzettel.
f) akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy egyéb technikai eszközzel, vagy zajt
keltő munkával, gépi meghajtású (robbanó motoros vagy elektromos) munkagéppel,
így különösen fűnyíró géppel, kapálógéppel, betonkeverővel, fűrészgéppel a
köznyugalmat és a közcsendet sértő zajt okoz hétköznap 20 óra és 7 óra között,
szombaton 12 órától hétfő reggel 7 óráig, valamint munkaszüneti napokon.
8. §
(1) A tehergépjárművek úthasználatával összefüggő tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el az, aki
a) aki nem építési vagy bontási engedélyköteles tevékenységekhez köthető, 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművel helyi közútra
behajtási engedély hiányában behajt, vagy azzal az engedélytől eltérően közlekedik,
illetve a behajtási engedélyben előírt úthasználati díjat nem fizeti meg,
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b) az építtető, amennyiben építési vagy bontási engedélyköteles tevékenység esetében
a behajtáshoz Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
tehergépjárművek úthasználatáról szóló 12/2011. (V. 9.) sz. rendeletének 1. sz.
melléklet 2) pontjában előírt úthasználati díjat nem fizeti meg,
(2) A közterületek használatával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az, aki
a) közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
37/2004. (XII.8.) sz. rendeletének 3. § (2) bekezdésében foglaltakat,
b) közterületet Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 37/2004. (XII.8.) sz.
rendeletének 4. § (1) bekezdésében, valamint 5. § (1) és (2) bekezdésében előírt
engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,
vagy kötelezettségét megszegi.
(3) A helyi közutak kezelésével összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást
követ el az,
a) a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételeket megsérti, vagy behajtási
engedély nélkül hajt be behajtási engedély-köteles közterületre,
b) forgalomszabályozási jellegű intézkedéseknek, korlátozásoknak felmentés
hiányában nem tesz eleget.
9. §
(1) Állattartással összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az:
a) az állattartó, aki állatot úgy tart, hogy az az ingatlanról felügyelet nélkül ki tud jutni,
vagy bekerítetlen ingatlanon állatot tart,
b) aki kóborló, gazdátlan állatot közterületen helyhez szoktat vagy közterületen etet,
c) az eb tulajdonos, aki ebét úgy tartja, hogy az másnak anyagi kárt okozhat, vagy
emberek és állatok testi épségét veszélyezteti,
d) aki közterületen ebet olyan helyen sétáltat, ahol azt tábla tiltja, vagy aki Solymár
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló
13/2011. (V. 31.) sz. rendeletének 2. sz. mellékletben felsorolt ebet olyan 18. életévét
nem betöltött személy felügyeletére bízza, aki nem képes annak féken tartására.
(2) A temetők rendjének fenntartásával és látogatásával kapcsolatban tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) olyan magatartást tanúsít, amely a temető látogatóinak kegyeleti érzéseit, ill. a
szertartások rendjét sérti, a kegyeleti joggyakorlását akadályozza,
b) a temető területére elrendelt gépjármű tilalmat megszegi,
c) a temetőbe állatot visz be,
d) a temetési hely megjelölésére szolgáló sírjelet a temetőben lévő tárgyakat, vagy
növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
jogtalanul eltávolítja, vagy engedély nélküli tárgyat helyez el,
e) a temető üzemben tartási szabályzatával meghatározott – a temető bejáratánál
hirdetményben kifüggesztett – előírásokat megszegi,
f) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak határidőben nem tesz eleget,
g) a sírboltot, az urnasírboltot a köztemető tulajdonosának hozzájárulása nélkül, vagy
attól eltérően építi meg,

14

h) közvetlen veszélyhelyzetet okozó síremlék sírja helyreállításáról felhívás ellenében
határidőben nem gondoskodik,
i) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő sírjelet (síremléket, sírboltot, stb.) az
üzemeltető felszólítása ellenére a megadott határidőig nem távolítja el.

5. Záró rendelkezések
10. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról
szóló 4/2003. (II. 7.) számú önkormányzati rendeletének 24. §-a
b) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet
védelméről szóló 12/1999. (X. 7.) számú önkormányzati rendeletének 39. §-a,
c) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tehergépjárművek
úthasználatáról szóló 12/2011. (V. 9.) sz. rendeletének 7. §-a,
d) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 37/2004. (XII. 8.) sz. rendeletének 15.
§-a,
e) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak
kezelésének szabályairól szóló 32/2006. (IX. 18.) számú rendeletének 20. §-a
f) Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás
szabályairól szóló 13/2011. (V. 31.) sz. rendeletének 19. §-a,
g) Solymár Nagyközség Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezés rendjéről
15/2004. (V. 21) sz. rendeletének 39. §-a.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 4/2003. (II. 7.) számú önkormányzati
rendeletének 20. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„Ha a tulajdonos engedély nélkül ráköt a szennyvízcsatorna törzshálózatra, illetve a
rákötésről a szolgáltatót nem értesíti a kedvezmény nélküli csatornadíjat
visszamenőlegesen a törzshálózat üzembe helyezésének időpontjáig – de maximálisan
5 évig – köteles megfizetni a közigazgatási bírságon felül, továbbá a felderítés
költségeit is viselnie kell.”

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. május 22. napján kifüggesztésre került.
2012. május 22. nap
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző
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4. napirendi pont: 70/2012 sz. előterjesztés: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatokról
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk jegyző
Emesz Lajos alpolgármester: Megkérdezi, kíván-e valaki kérdést feltenni a tárgykörrel
kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs kérdés és megjegyzi, hogy a Képviselő-testület a
határozatról fog dönteni.
Felolvassa a határozatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 65/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint, Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a gyermekek részére nyújtott szociális ellátások valamint a gyermekjóléti
és gyámügyi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelését elfogadja.

5. napirendi pont 71/2012 sz. előterjesztés: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
Emesz Lajos alpolgármester: a Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
irodájának képviseletében Imre Gábor fordult a Társulás polgármestereihez, mert a
megállapodásban nem lett két ügylet rögzítve: miszerint alközpontok létesültek az oktatás és
nevelés tekintetében Zsámbékon és Solymáron, valamit a szociális és gyermekjóléti
feladatellátás kapcsán Perbálon, Pilisvörösváron és Solymáron. Mindenhol minősített
többséggel szükséges hozzájárulnia Képviselő-testületnek.
Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: Egyetért a céllal, ám több helyen helytelen néven
szerepel az iskola. Javítást javasol.
Lőrincz Lőrincz Beáta képviselő: Helyesel, valóban rosszul szerepel.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Továbbítani fogja az észrevételt Imre Gábornak.
Emesz Lajos alpolgármester: határozati javaslatot felolvassa.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 66/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint, Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának 57/2011. (XII. 8.) számú társulási tanácsi határozatával történt
módosítását – az előterjesztéshez mellékelt jegyzőkönyvi kivonat szerinti formában –, a
2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdése értelmében jóváhagyja.

6. napirendi pont 72/2012 sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Gondozási Központ 2012. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
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Emesz Lajos alpolgármester: Vannak olyan helyzetek, amikor szükségessé válik az, hogy
legyen egy összeg, ami felett az Intézményvezető rendelkezhet az Intézmény dolgozóinak
megsegítésére. Ilyen indok lehet egy baleset vagy egy haláleset is. Hozzáteszi, hogy az összeg
felhasználásához az Intézménynek rendelkeznie kell belső szabályzattal. Kérdés, javaslat nem
érkezik a Képviselő-testülettől, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 67/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Ezüstkor Gondozási Központ költségvetésének családsegítés
szakfeladatán, a nem rendszeres kifizetések – szociális jellegű juttatások (51319 főkönyvi
számla) sorának előirányzatát 200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal megemeli az
Önkormányzat szociális keretének a terhére.
Felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének soron következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodni
szíveskedjen.

7. napirendi pont: 73/2012 sz. előterjesztés: Hunyadi Mátyás Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (AMI) térítési- és tandíjszabályzatának és mértékének
megállapítása (rendelet-módosítás)
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Takácsné Nagy Eszter képviselő távozik 17:29 órakor.
Lőrincz Beáta képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
módosíttatta a térítési díjakat a szabályzatban, a Pénzügyi Bizottság elé is került. Ez a
módosítás minden évben megtörténik, mely során csak az összeg módosul, a szöveg
változatlan marad.
Két megjegyzése van a táblázathoz:
Takácsné Nagy Eszter képviselő megérkezik 17:31 órakor.
A táblázat utolsó rovatában KJT megnevezést közoktatási törvényre kéri javítani, továbbá egy
számítási segédlet szerepel a táblázatban, amit nem tart szükségesnek.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő: Egyetért a számítási segédlet törlésével.
Emesz Lajos alpolgármester: Szavazásra bocsátja a határozatot és a rendeletet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 68/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési és
tandíj szabályzatát jóváhagyja a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.

Melléklet a 68/2012. (V. 21.) sz. képviselő-testületi határozathoz
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Tudnivalók a Művészetoktatási Intézményegységében történő térítési és tandíj
fizetéséről a 2012/13-as tanévben.
(A helyi önkormányzat rendeletének és az intézményegység szabályzatának
egybeszerkesztett változata.)
1. §
A térítési díjakra vonatkozó szabályok
(1)
A Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott
szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni a 117. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A tanévben a térítési díjat a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának figyelembevételével az elért tanulmányi eredménytől függően differenciáltan
állapítja meg.
(3)
Az elrendelt díj befizetése az intézmény pénztárában, a bizonylatolási szabályok
megtartásával történik.
(4)
Térítési díj nem szedhető attól a tanulótól, aki számára a jegyző Rendszeres
Gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg.
(5) Az iskola tanulói a 2012/2013-as tanévtől az 1. sz. függelékben meghatározott térítési
díjat kötelesek fizetni, melyet a fenntartónak elő kell írnia és az intézménynek be kell szednie.
(6)
Térítési díjat csak az után a növendék után fizethetnek, aki tanulói jogviszonnyal
rendelkezik.
(7)
Azok a tanulók, akik az adott tanév szeptember 1. napjáig 18. életévüket betöltik – de
rendelkeznek tanulói jogviszonnyal – magasabb térítési díjat fizetnek.
(8)
Azon tanulók, akik a főtárgy mellett egy további csökkentett óraszámú tárgyat is
választanak, a térítési díjon túl a 2. sz. függelékben meghatározott második hangszerre előírt
összeget is kötelesek megfizetni.
(9) Az I. félévi díjat a beiratkozás napjáig, a II. félévit pedig a következő naptári év február
28. napjáig kell az intézmény részére megfizetni.
(10) Részletfizetés igényelhető a beíratáskor – az erre rendszeresített nyomtatványon maximum 4 részletben, melynek befizetési határideje:
- I. félévi díj tekintetében: a beiratkozás napja és november 30.
-II. félévi díj tekintetében: adott naptári év február 28. továbbá április 30.
(11) A részletfizetési kérelmek jóváhagyására az intézményegység vezetője jogosult.
(12) Abban az esetben, ha a művészetoktatást egy családban nevelkedő több gyermek is
igénybe veszi, úgy a második gyermek után évi 2000,- Forint és minden további gyermek
után, további 2.000,- Forint térítési díj kedvezmény jár.
2. §
A tandíjfizetésre vonatkozó szabályok
(1)
A Közoktatási törvény 116. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
szolgáltatásokért tandíjat kell fizetni a 117. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A tanévben a tandíjat a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának figyelembevételével az elért tanulmányi eredménytől függően differenciáltan
állapítja meg.
(3) Az iskola tanulói a 2012/2013-as tanévtől a 2. sz. függelékben meghatározott tandíjat
kötelesek fizetni, melyet a fenntartónak elő kell írnia és az intézménynek be kell szednie.
(4) Azok a tanulók, akik térítési díjat fizetnek, és második tanszakot is választanak, úgy a
második tanszak tekintetében tandíjat kötelesek fizetni, amelynek összege a 2. sz. függelék
alapján kerül megállapításra. E tekintetben a szülőnek vagy a nagykorú tanulónak
nyilatkoznia kell arról, hogy mely tanszakon kíván állami támogatásban részesülni.
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(5) Azok a tanulók, akik térítési díjat fizetnek, és fő tanszakukon több mint 6 tanórát
vesznek igénybe, tandíjat kötelesek fizetni, amelynek összege a 2. sz. függelék alapján kerül
megállapításra.
(6) Az I. félévi díjat a beiratkozás napjáig, a II. félévit pedig a következő naptári év február
28. napjáig kell az intézmény részére megfizetni.
(7) Részletfizetés igényelhető a beiratkozáskor – az erre rendszeresített nyomtatványon maximum 4 részletben, melynek befizetési határideje:
- I. félévi díj tekintetében: beiratkozás napja továbbá november 30.
-II. félévi díj tekintetében: adott naptári év február 28. továbbá április 30.
(8) A részletfizetési kérelmek jóváhagyására az intézményegység vezetője jogosult.
3. §
A használati díjfizetésre vonatkozó szabályok
(1)
Az intézményben tanulók az iskola hangszereinek igénybevételére, használatára
használati díjat kötelesek fizetni.
(2) Az intézményben a 2012/2013-as tanévtől a 3. sz. függelékben meghatározott hangszer
használati díjat kötelesek fizetni.
4. §
Be-és visszafizetés
(1)
A díj befizetését elmulasztó tanulót, illetve szüleit értesíteni kell. Ha a második
írásbeli felszólítás kézhezvételét követően, az abban megjelölt határidő lejárta után sem
rendezik a díjat, a tanulót törölni kell a nyilvántartásból, tanulmányait nem folytathatja.
(2)
Az előírt és befizetett díj írásbeli kérelem alapján akkor fizethető vissza, ha a
következő tanévre beiratkozott és a díjat befizetett tanuló/szülő szeptember 1-ig írásban
bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait.
(3)
Abban az esetben, ha a jelentkező az általa választott tanszakra nem nyer felvételt és
az intézmény tanári kara által javasolt további szak nem fogadható el számára, az intézményt
pénz-visszafizetési kötelezettség terheli. A befizetett összeg a tárgyév szeptember 15.-ig
vehető át a pénztárban.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 14/2012 (V. 22.) számú
rendeletet.

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (V. 22.) sz.
helyi rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Művészetoktatási Intézményében
térítési és tandíj fizetéséről szóló
16/2011. (VI. 15.) sz. helyi rendeletének módosításáról
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Művészetoktatási Intézményében térítési és tandíj fizetéséről szóló 16/2011.
(VI.15.) sz. helyi rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013-as tanévtől az 1.
sz. függelékben meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni a művészeti tanulmányi
eredményeinek átlagát alapul véve.”
2. §
A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013-as tanévtől a 2.
sz. függelékben meghatározott tandíjat kötelesek fizetni.”
3. §
A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Hunyadi Mátyás Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013-as tanévtől a 3.
sz. függelékben meghatározott hangszer használati díjat kötelesek fizetni.”
4. §
A rendelet 1. sz. függeléke e rendelet 1. sz. függelékével módosul.
5. §
A rendelet 2. sz. függeléke e rendelet 2. sz. függelékével módosul.
6. §
A rendelet 3. sz. függeléke e rendelet 3. sz. függelékével módosul.
7. §

11. (1) E rendeletmódosítással a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy e
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.
12.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
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Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. május 22. napján kifüggesztésre került.
2012. május 22.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Emesz Lajos alpolgármester: Jelzi, hogy a módosítást az előbb elhangzott megjegyzésekkel
fogadták el, tehát a számítási segédlet kikerül a táblázatból és a törvényi hivatkozást is
javítják.
Emesz Lajos alpolgármester: 17:50-ig szünetet rendel el.

8. napirendi pont: Visszavonva

9. 77/2012. sz. előterjesztés: Családi napközi pályázatok bíráló bizottsági tagjainak
megválasztása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

Emesz Lajos alpolgármester: Családi napközikkel ellátási szerződéseket fog kötni az
Önkormányzat, erről egy szakmai bíráló bizottság fog dönteni. Ismerteti Klinger Magdolna
szakértő munkásságát. Felolvassa a bizottság javasolt tagjait: Klinger Magdolna, Lőricz
Beáta, Takácsné Nagy Eszter, Zolcsák István és Emesz Lajos.
Emesz Lajos alpolgármester: Nem érkezik kérés az említettekhez, így szavazásra bocsátja a
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 24.) sz.
rendeletében foglalt szolgáltatók kiválasztásához, valamint a testületi döntés előkészítéséhez
az alábbi tagokból álló bíráló bizottságot választja:






Klinger Magdolna szakértőt
Lőrincz Beáta képviselőt
Takácsné Nagy Eszter képviselőt
Zolcsák István oktatási referenst
Emesz Lajos alpolgármestert

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 69/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
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úgy dönt, hogy a gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 24.)
sz. rendeletében foglalt szolgáltatók kiválasztásához, valamint a testületi döntés
előkészítéséhez az alábbi tagokból álló bíráló bizottságot választja:
−
−
−
−
−

Klinger Magdolna szakértőt
Lőrincz Beáta képviselőt
Takácsné Nagy Eszter képviselőt
Zolcsák István oktatási referenst
Emesz Lajos alpolgármestert

10.
napirendi pont: 78/2012 Javaslat „Solymárért” kitüntetésre
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
Emesz Lajos alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés szövegét, majd átadja Lőrincz Beáta
képviselőnek a szót.
Lőrincz Beáta képviselő: Felmerült, hogy idén is két díjat adnának át.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő: Jelzi, hogy Dr Taller János jelölt már 32 éve Solymár
szolgálatában áll. Sarlós Bernátot pedig többek között a templom kivilágításáért javasolná.
Kéri, hogy olvassák fel a laudációkat.
Lőrincz Beáta képviselő: Ismerteti a laudációkat.
Emesz Lajos alpolgármester: Jelzi, hogy ő Dr. Taller Jánost javasolta, majd megkéri Lőrinc
Beáta képviselőt, hogy ismertesse a Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság a
szavazati arányokat.
Lőrincz Beáta képviselő: Dr. Taller János: 5, Sarlós Bernát: 3, Manninger Miklós: 1.
Emesz Lajos alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a határidőn túl beérkezett
javaslatokat nem tudja figyelembe venni.
,
Szentkláray Ferenc képviselő: Kéri, hogy egy ember mellett döntsenek, más esetben miért
ne kaphatna mind a három jelölt díjat.
Tordai Miklós képviselő: Kéri, ne legyen megosztott a díj, mert azzal a díj értéke is csökken.
Szeghy Krisztina képviselő: Olyan személyt kell választani, aki a saját feladata, munkája
mellett dolgozott a közösségért
Gaál Gergő alpolgármester: A pozitív oldalát emeli ki a két díj átadásának, örül, hogy
Solymáron több méltó ember is van rá.
Emesz Lajos alpolgármester: Lehetőséget ad a hozzászólásra.
Szeghy Krisztina képviselő: Úgy tudja, az egyik jelölt már kapott, hogy elismerést.
Hegedűs András újságíró: Manninger Miklós 1988-ban, Sarlós Bernát 1990-ben.
Emesz Lajos alpolgármester: Kéri, szavazással döntsék el a díjazottak számát. „Ki az, aki
ebben az évben két kitüntetést szeretne adni?”
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 6 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 4 fő nem szavazattal elfogadta a 70/2012 (V. 21.) számú határozatot,
mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2011. (XII. 13.)
sz. rendelet értelmében 2012. évben két db „SOLYMÁRÉRT” kitüntetés odaítélését
engedélyezi.
Ennek költségvetési fedezetét az önkormányzat általános tartalék kerete terhére
biztosítja.
Felkéri a GIF Irodát, hogy a módosítást az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
soron következő módosításakor átvezetni szíveskedjen.
Emesz Lajos alpolgármester: Kijelenti, hogy a Képviselő-testület két kitüntetést
adományozhat, majd kiosztatja a szavazólapokat a titkos szavazáshoz.
Szavazatok összesítése:
Dr. Taller János: 9 szavazat
Sarlós Bernát: 6 szavazat
Manninger Miklós: 0 szavazat
Dr. Beregszászi Márk jegyző: A minősített többséget Dr. Taller János kapta meg.
Emesz Lajos alpolgármester: Felolvassa a határozat szövegét.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2011. (XII. 13.) sz.
rendelet értelmében, 2012. évben „SOLYMÁRÉRT” kitüntetést adományoz Dr. Taller
János solymári lakosnak, hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
mellyel jelentősen hozzájárult a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
Emesz Lajos alpolgármester: Felkéri majd a polgármestert, hogy a kitüntetést adja át.
11.

napirendi pont: Visszavonva

12. napirendi pont: 80/2012. sz. előterjesztés: Fellebbezés a Polgármester közterülethasználattal összefüggő döntésével szemben
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
Emesz Lajos alpolgármester: Ismerteti a fellebbezés szövegét, és a solymári lakosok által
benyújtott petíciót, amin 105 fő szeretné, hogy a szóban forgó személy továbbra is
árusíthasson.
Szeghy Krisztina képviselő: Nem érti, ha 1992 óta senki szemét nem bántotta, most miért
zavaró az árusítás.
Takácsné Nagy Eszter képviselő: Véleménye, hogy versenyszellem élhet a községben,
helyet kell engedni az őstermelőknek is.
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Dr. Szentkláray Ferenc képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy a közterület rendeltetésszerű
használatát zavarná az árus, mivel szombat délelőttönként árul. Nem szeretné, ha korlátoznák
a hölgyet a szombat délelőtti zöldségárusításában.
Tordai Miklós képviselő: Ha a hivatalban valaki egy egyértelműnek tűnő testületi vélemény
ellen hoz egy ügyintézői eljárást, ami szembe megy a közakarattal, az megérdemel egy szót.
Lőrincz Beáta képviselő: Akkor lesz a legboldogabb, ha lesz őstermelői piac.
Ordódy György képviselő: A hölgy áruljon, de fontos lenne egy kipufogógáz mentes hely.
Kővári András képviselő: Ha lenne olyan, akit zavar, aki miatta ne tudja eladni a portékáját,
például egy helyi vállalkozó, azt mondaná, hogy ne árusítson, de nincs ilyen személy.
Felháborítónak tartja, hogy ilyen elutasítás történt.
Emesz Lajos alpolgármester: A határozati javaslatot felolvassa.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 72/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Bódi Jánosné (3016 Boldog, Virág út 4.) fellebbezését helyben hagyja és a
közterület használati engedélyt – saját termesztésű zöldség árusítására, szombati
napokon 5 órától 12 óráig –, a 2012. április 28. napjától 2012. október 13. napjáig tartó
időszakra kiadja.

13. napirendi
pont:
83/2012.
sz.
előterjesztés:
Solymár
Nagyközség
Önkormányzatának intézményeiben 30 vagy annál több éve dolgozók elismerése
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
Emesz Lajos alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Szeghy Krisztina képviselő 18:39 órakor végleg távozik az ülésről.
Emesz Lajos alpolgármester: Lehetőséget ad a hozzászóláshoz, illetve kérdések feltevéshez.
Mivel senki sem kíván szólni és kérdezni, szavazásra bocsátja a határozatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fő, 9 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a 73/2012 (V. 21.) számú
határozatot, mely szerint Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2012. június 30-ig nyilvántartásban szereplő, legalább 30 év folyamatos
solymári önkormányzati intézményben letöltött munkaviszonnyal rendelkező dolgozók –
jelen esetben 16 fő – kitüntetésben részesülnek.
A kitüntetés részét képezi egy személyre szóló díszoklevél és egy személyre szóló
ajándéktárgy. Ennek forrása az általános tartalékkeret.

Kérdések következnek napirendek után:
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Ordódy György képviselő: Érdeklődik a kerekhegyi busz, és a csatornázás ügyében.
Emesz Lajos alpolgármester: Tájékoztatja, hogy az aláírások határideje 2012. május 1-je
volt, aláírták a szerződést a 257-es számú buszhoz, 157-es busszal kapcsolatban a megállókat
ki kell építeni a II. kerületi oldalon, ugyanakkor a Településüzemeltetési Kft. már elvégezte a
szükséges munkákat.
Ordódy György képviselő: Jelzi, hogy az aszfaltozás időben hirdessék ki az időpontját.
Emesz Lajos alpolgármester: a csatornázás eredményhirdetése 2 hét múlva lesz, addig nem
mondhat semmit.
Lőrincz Beáta képviselő: Érdeklődik, hogy a solymári virágkertészek miért maradnak ki a
Virágos Solymárért akcióból, valamint az időpont miért pont ez, virágok tekintetében túl
későn van.
Emesz Lajos alpolgármester: Volt 3 solymári ajánlattevő az 5 ajánlattevőből.
Tordai Mikós képviselő: A 164 busz kapott egy új megállóhelyet az Ifjúság utcában, de
gyakorlatban nem áll meg.
Kővári András képviselő: Tájékoztatást kér a nyolcas körzetben lévő bűzről
Nem érti, hogy miért nem lehet eljárni ebben az ügyben és mit tett a hivatal, hogy elmúljon a
szennyvíz okozta bűz, amit az utcára engednek.
Dr. Beregszászi Márk jegyző: Visszautasítja azt a kijelentést, hogy nem járnak el az ügyben.
Nem az Önkormányzat az oka annak, hogy nem szűnik meg, külön megkeresték a
Környezetvédelmi Felügyeletet, a katasztrófa védelmet, bejelentették az esetet.
Lefényképezték, mintát vettek, de szaghatás forrását a Zöldhatóság nem tudta megállapítani.
Talán az a 1,5 milliárdos pályázat, amit elnyert Pilisvörösvár, reményt adhat arra, hogy
megoldódik az ügy.
Emesz Lajos alpolgármester: Az SZMSZ-re hivatkozva javasolja, hogy szavazzanak az ülés
meghosszabbításáról, így az 1 órával tovább tarthatna.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fő, 9 fő igen szavazattal, 0 fő
tartózkodással, és 0 fő nem szavazattal egyhangúan elfogadta a hosszabbítást.
Solymár, 2012. május 24.
A jegyzőkönyvet készítette: Földeáki Éva
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Emesz Lajos
Alpolgármester
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