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6. 55/2012. sz. előterjesztés: Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása ügyében
(Emesz Lajos, alpolgármester) VISSZAVONVA
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11. 60/2012. sz. előterjesztés: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola
költségvetésének módosítása tárgyában. (Emesz Lajos, alpolgármester) H-53/2012
12. 61/2012. sz. előterjesztés: Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének módosítása
tárgyában. (Emesz Lajos, alpolgármester) H-54/2012
13. 63/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (III.30.) számú rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester H-55/2012, R-11/2012
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Rendes ülés, rendkívüli helyen itt az Apáczai Csere János Művelődési Házban.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, hiányzik 1 fő, tehát a
Képviselő-testület határozatképes.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő:
Én csak büszkén bejelentem, hogy lezajlott a 8. Német Nemzetiségi Táncfesztivál, ahol
fesztiváldíjas lett a solymári táncegyüttes.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Örömmel tudatom, hogy lesz idén is „Virágos Solymár” akció, május 19-én lehet átvenni az
egynyári palántákat a Templom téren.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselő, NNÖ:
A 300. kis táncos nevében köszönöm, a támogatást. Egy igazán színvonalas fesztivál volt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Van egyéb hozzászólás vagy észrevétel a napirendhez?
Emesz Lajos, alpolgármester:
A 3. napirendi pontot, mint előterjesztő visszavonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Elfogadom.
Takácsné Nagy Eszter, képviselő:
Javasolnám, hogy a 13. napirendet zárt ülésen tárgyaljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e azt, hogy a 13. számú napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyaljuk meg.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő 9 fő igen szavazattal 0
fő nem és 2 fő tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 13. számú napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyaljuk meg.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
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Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő 11 fő igen szavazattal 0
fő nem és 0 fő tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő 11 fő igen szavazattal 0
fő nem és 0 fő tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.

1,) Megegyezés a BKK Zrt-vel a helyi járattal történő közigazgatási határon
átnyúló helyközi személyszállítás tárgyában
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elmúlt hetekben sűrű tárgyalásokat folytatottunk az Önkormányzat képviseletében a
Fővárosi Önkormányzat, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. képviselőivel a 64-164-es buszvonalak
további közlekedtetése tárgyában.
A tárgyalások előzménye, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény („Busztv.”) szerint a helyközi (tehát Budapest és Solymár
közötti) személyszállítás 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint állami feladat, ugyanakkor az
Önkormányzatok és az illetékes minisztérium megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a
helyközi személyszállítást, illetve a helyi járattal közigazgatási határon kívülre történő
helyközi személyszállítási feladatokat a Busz tv. 3. § (4) b) pontjában és (5) bekezdésében
foglaltak szerint lássák el. A tárgyalások előzménye továbbá, hogy Solymárnak és a BKV
Zrt.-nek a 64-164-es járatok solymári üzemeltetése tekintetében semmilyen hatályos
megállapodása nem volt.
A fentiekre figyelemmel folytattunk tárgyalásokat, amelynek eredményeként az alábbi
megállapodás körvonalazódik:
•
•
•
•

A 64-164-es viszonylat tovább üzemel, a járatok 20-25 %-a korszerű alacsonypadlós
buszokkal üzemel tovább 2012. május 1-jétől, a Templom téri busztorlódásokat a
BKV Zrt. megszünteti.
A 157-es busz vonala a Kerekhegyre meghosszabbodik legalább a mostani „kisbusz”
járatsűrűségével és hétvégi közlekedéssel is a tervek szerint 2012. július 1. napjától.
Új járatként kerül bevezetésre a 964-es éjszakai busz. Ez éjszaka két alkalommal fog
közlekedni a Hűvösvölgytől 2012. május 1. napjától (csatlakozva a Szél Kálmán térről
közlekedő éjszakai járatokhoz).
A megállapodás 2012. május 1. napjától 2012. április 30. napjáig hatályos, és a
finanszírozási összeg évente legfeljebb 20 millió forint.
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Tisztelt Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy az összeg jelentős járatfejlesztést jelent, és
jogszerű keretek közé helyezi a Solymárt érintő helyi járattal történő közigazgatási határon túl
nyúló helyközi személyszállítási szolgáltatás feltételeit, javaslom a megállapodás aláírását.
Álláspontom szerint a megállapodás költségvetési hatását, mindenek előtt megtakarításokból,
illetve az esetleges többlet adóbevételek egy részéből tudjuk fedezni, ehhez szükséges lesz
időszakonként a költségvetési rendeletünk módosítása is. A szerződésben a fizetési ütemezést
az adóbevételek érkezéséhez fogjuk igazítani, azaz a páratlan hónapokban kéthavi díj
utalásával.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy híre volt Solymárnak a sajtóban az elmúlt 2 hónapban. Solymárnak sosem volt
szerződése a kék buszok üzemeltetése tárgyában. Az előző testületet keresték meg 20092010-ben, hogy 26 milliót fizessen a jelenlegi szolgáltatásért. dr. György István
főpolgármester helyettest kértük meg, hogy személyesen tárgyaljunk. A szolgáltató kb 30
millió forintos támogatást kért. Ezt magasnak találtuk. Abban maradtunk, hogy ha plusz
szolgáltatást ad, akkor hajlandóságot mutatunk szerződéskötésre.
Azért számos műszaki probléma merült fel, megálló elhelyezés, stb. A BKK Zrt. szeretné
hosszabb időre megkötni a szerződést, de mi 1 évre kötjük meg. 2013. április 30. napjáig
lenne érvényes. Erre az évre a költségvetést 14, 15 millió plusz kiadással terhelné. Erről szólt
az eddigi tárgyalás. Még egy tétel volt. Az Auchan és a BKK Zrt. között folyik a tárgyalás. A
BKK Zrt. egy olyan javaslatot terjeszt a hipermarket elé, hogy a 64 számú járatot bizonyos
időnként kivezeti a solymári Auchan-hoz
Itt szeretném megköszönni mindenkinek aki részt vett a tárgyalásokban: Emesz Lajos,
alpolgármester, Tordai Miklós – és Szentkláray Ferenc képviselő uraknak.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
A BKV menetrendi ügyekért felelős főnökével beszéltem a 164-es menetrendjéről. A jövőben
nem mindegyik kocsi megy majd fel a Templom térre. A hétköznapi illetve a hétvégi járatok
kérdésében is tettünk ajánlatot. A harmada nem menne fel a Templom térre. Döntés még nem
született. A 3. éjszakai járatból nem lesz semmi, a 2 elfogadva. Amelyik nem megy fel annak
264-es lesz a jele.
Ordódy György, képviselő:
Ha lúd legyen kövér, miért csak ennyire késve megy a Templom térre a kerekhegyi járat. A
pontos menetrendbe még mennyire lehet minimálisan beavatkozni és mi lesz a helyzet a
kisbusszal? Nagyon jó lenne egy Anna kápolna, vasút állomás közötti járat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 157-es busznak van egy menetrendje csúcsidőben 5-6 járat. amik vannak még buszok
azokat vezetik majd tovább. pl 157A jelzéssel. Hogy mennyire lesz ez népszerű, ahhoz mi
tudunk adni ötletet a BKK-nak., a kisbuszunk jelenlegi kihasználtsága nagyon jó.
Elvégeztük a Budaligeti erdei út terhelésvizsgálatát is.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A kettő darab szerződés (az egyik 3 lábú, másik 2 lábú) még nem teljesen van elfogadva. Az,
hogy most ilyen jól állunk azt a jegyző úrnak köszönhetjük. A szerződésbe kerüljön bele a
menetsűrűség. A 218-as pedig kerüljön ki. A határozati javaslattal kapcsolatosan lenne egy
módosító javaslatom: „az ez évi időarányos költségeket a tartalékkeret terhére finanszírozza”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt befogadom, nem kell szavazni.
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Lőrincz Beáta, képviselő:
A fiatalok és a szülők köszönetét is szeretném kifejezni. A vasútállomásra való lejutással
kapcsolatos felvetését támogatom Ordódy képviselő úrnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az alacsony padlós busszal bejártuk az útvonalat. Az ifjúság utcáról felkanyarodó részen
odavágná a hátsó részét, ezért a Tersztyánszky emlékmű mellett az ifjúság utcánál egy
leszállóhelyet telepítetünk, mert itt a busznak van lehetősége arra, hogy álló helyzetben 20
centivel megemelje magát.
Gaal Gerely, alpolgármester:
Én is szeretném megköszönni a fiatalok nevében az éjszakai buszjáratot.
Kővári András, képviselő:
Itt szeretnék a régi testületeknek köszönetet mondani, hogy eddig nem kötött szerződést, ezzel
400 milliót spóroltak a nagyközségnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 48/2012. (IV.23.) számú határozatában egyhangúlag
elfogadta, hogy felhatalmazza a polgármestert
1,) A Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(„BKK Zrt.”), illetve Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériumával
megállapodást írjon alá az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt helyi járattal közigazgatási határon kívül végzett helyközi
személyszállítás lebonyolítására vonatkozóan, valamint
2,) Közszolgáltatási szerződést írjon alá a BKK Zrt.-vel a 64-164, 964 és 157-es
buszviszonylatokra vonatkozóan legfeljebb 20 millió forint összeghatárig
2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig terjedő hatállyal, azzal, hogy
az ez évi időarányos költségeket a tartalékkeret terhére finanszírozza.

2,) Gyermekek családi napköziben való ellátásáról szóló rendelet
Emesz Lajos, alpolgármester:

7

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése szerint „Az állam
gondoskodik - az óvoda kivételével - az alapfeladatok ellátásáról.” Azaz az óvodai nevelés
kapcsán alapvetően nem változik az önkormányzat kompetenciája, továbbra is kötelező
önkormányzati feladat lesz.
2012. évi április 17-ei statisztikai adatok alapján, 0-6 éves kor közötti korcsoportban 673
bölcsődei és óvodai ellátásra váró gyermek van Solymáron, melyből a 3-6 év közötti
gyermekek száma 335 fő. Az önkormányzat összesen, a vonatkozó jogszabályokra tekintettel
és a fenntartó által engedélyezett létszámbővítéssel együtt, 318 gyermeket tud elhelyezni,
234-et az Óvoda - Solymár és tagintézményébe, míg 84 gyermeket a Lustige Zwerge
Óvodába.
Az óvodavezetők jelzései szerint évente 2 csoportnyi gyermeket kellett elutasítani (kb. 50 fő),
míg a statisztikai adatok alapján összesen - 6 éves korig bezárólag - 17 gyermeket nem tudunk
elhelyezni. A bölcsődés korúak létszáma (0-3 éves korig) 338 gyermek, akiknek az ellátása,
az önkormányzat által jelenleg semmilyen formában nem biztosított.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § ának (2) bekezdése szerint az elhelyezésükre személyes gondoskodás/gyermekjóléti
alapellátás keretén belül, gyermekek napközbeni ellátásaként lenne mód és lehetőség.
A fentiek értelmében Lőrincz Beátával, az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökével tárgyalásokat kezdeményeztünk ez ügyben, melyen 10 jelenleg is
működő, és 2 tervezett családi napközi és magánóvoda vett részt. Az egyeztetések szerint a 10
működő intézmény 177 óvodai, és 54 bölcsődei férőhelyet tudna biztosítani a solymári
bölcsődei és óvodai ellátásra váró gyermekek részére.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet kell alkotni, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.
E szerint azon solymári állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek, akiknek napközbeni
ellátása önkormányzat által fenntartott bölcsődében nem lehetséges vagy óvodába történő
felvételét az önkormányzat fenntartásában lévő óvoda helyhiány miatt jogerősen elutasította,
az önkormányzat a szolgáltató által fenntartott családi napköziben, vagy óvodában való
elhelyezéshez térítési hozzájárulást biztosít a rendeletben foglaltak szerint.
A rendelet - többek között - tartalmazza:
- Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálására jogosult megjelölését (szolgáltató).
- Az önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő térítési díj mértékét, mely a gyermek
napközbeni étkezésének díját nem tartalmazza. Ezen túl a szolgáltató - saját döntése szerint külön térítési díj ellenében a napközbeni ellátáson túl egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújthat.
(pl.: 17 óra utáni gyermekfelügyelet és étkeztetés)

Emesz Lajos, alpolgármester:
A rendelet szerint az önkormányzat 2012. évre vonatkozóan 2012. május 30. napjáig, azt
követően minden év június 30. napjáig pályázat útján választaná ki azon szolgáltatókat,
akikkel ellátási szerződést köt, melynek tervezete szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
A rendelet-tervezetet az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, 2012. április hó
12. napján, míg a Szervezetfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2012.
április hó 18. napján megtartott ülésén tárgyalta.
Solymár Nagyközség Önkormányzat
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__/2012. (__.__) sz. helyi rendelete
A gyermekek családi napköziben való ellátásáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglaltak alapján, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint figyelemmel a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban
„Gyvt.”) 15. § (2) bekezdés b) pontja és 29-30. §-ában foglaltakra a solymári gyermekek
helyben történő napközbeni ellátásának biztosítására az alábbi rendeletet alkotja
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő solymári gyermekek
napközbeni ellátásának elősegítése, a térítési díjra kötelezett családok anyagi terheinek
enyhítése.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a beiratkozás időpontjában és a gyermek az e rendelet szerint
térítési díjjal fedezett ellátásának időtartamában Solymáron állandó lakcímmel rendelkező
gyermekekre legfeljebb a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. § (1)
bekezdésében foglalt felmentés birtokában tankötelessé válásáig, valamint azon
szolgáltatókra, akiknek Solymáron székhelye vagy telephelye van, és Solymár Nagyközség
Önkormányzatával ellátási szerződést kötöttek.
2. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában az
a) önkormányzat: Solymár Nagyközség Önkormányzata;
b) szolgáltató: az önkormányzat által jelen rendeletben meghatározott pályázat útján
kiválasztott jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

c) ellátási szerződés: az önkormányzat és az általa pályázat útján kiválasztott szolgáltató
között a gyermekek családi napköziben, vagy óvodában való elhelyezésére létrejött
megállapodás, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv.121. §-ában foglalt kötelező tartalmi elemekkel rendelkezik; valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény.
d) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 12. §-a szerinti kiskorú.
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e) igénybe vett ellátási nap: olyan naptári nap, amelyben a gyermek a szolgáltató nyitva
tartása alatti munkanapokon megjelent.
3. Általános rendelkezések
4. §
(1) Azon solymári állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátása
önkormányzat által fenntartott bölcsődében nem lehetséges vagy óvodába történő felvételét az
önkormányzat fenntartásában lévő óvoda helyhiány miatt jogerősen elutasította, az
önkormányzat a szolgáltató által fenntartott családi napköziben, vagy óvodában való
elhelyezést támogatja a rendeletben foglaltak szerint.
(2) Azon solymári állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek, akik 2011/12. nevelési
évben e rendelet szerinti szolgáltatónál már igénybe vették az ellátást és
a) akinek mindkét szülője, vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy
b) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
vagy
c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül.
5. §
(1) A családi napköziben való ellátás igénybevétele a gyermek törvényes képviselője által a
szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján történik.
(2) A gyermek felvételéről a kérelem alapján a szolgáltató dönt.
(3) A bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek esetében 3. életévének betöltéséig a 4. § (2)
bekezdésében rögzített feltételek valamelyikének fenn kell állnia.

4. A térítési hozzájárulás
6. §
(1) A családi napközinek, vagy nem az önkormányzat által fenntartott óvodának az e
rendeletben foglaltak szerint igénybe vevő gyermek után az önkormányzat térítési
hozzájárulást fizet.
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(2) A családi napköziben, vagy óvodában a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja
2012. évben 20 hónapos kortól tankötelessé válásáig 1 500 forint/igénybe vett ellátási nap/fő.
7. §
(1) A térítési hozzájárulás összegét az önkormányzat 2013. évtől költségvetési rendeletében
határozza meg.
(2) A térítési hozzájárulás összege a gyermek napközbeni étkezésének díját nem tartalmazza,
ennek mértékét a szolgáltató állapítja meg.
(3) A térítési hozzájárulás mértékét a polgármester a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 6/2011. (III.30.) számú helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultság alapján
egyedi elbírálás alapján növelheti.
8. §
(1) A szolgáltató döntése szerint külön térítési díj ellenében a napközbeni ellátáson túl egyéb
kiegészítő szolgáltatást nyújthat. Kiegészítő szolgáltatásnak minősül különösen a délután 17
óra utáni gyermekfelügyelet és étkeztetés, a gyermekek idegen nyelvű foglalkozáson valamint
külön sport foglalkozáson való részvétele.
(2) Az önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermek ellátását a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott térítési díj 1,5-szeres megemelésével támogatja.
5. Pályázat
9. §
(1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozóan 2012. május 30. napjáig, azt követően minden
év június 30. napjáig pályázat útján választja ki azon szolgáltatókat, akikkel ellátási
szerződést köt az adott nevelési évre vonatkozóan (szeptember 1 és augusztus 31 között).
(2) A pályázati eljárást a polgármester a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány szakmai
iránymutatása mellett folytatja le.
10. §
(1) A pályázati kiírást az önkormányzat a helyben szokásos módon teszi közzé.
(2) Az ellátási szerződés megkötéséről a képviselő-testület határozattal dönt, és határozatát a
helyben szokásos módon közzéteszi.
6. Záró rendelkezések
11. §
(1) Az önkormányzat az ellátási szerződést 2012/13-as nevelési évre, majd azt követően 1 év
határozott időtartamra köti meg a 9. § (1) bekezdés figyelembevételével.
(2) rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A gyermek ellátással komoly problémáink vannak, pályázataink folyamatban vannak e
tárgyban. 41 db pályázat érkezett eddig erre a jogcímre. A gyermekek napközbeni ellátását
próbáljuk így megoldani, hiszen komoly férőhely hiány van Solymáron .
Emesz Lajos, alpolgármester:
Itt szembe kellett néznünk a Györgyhegy és az Avanti problémákkal.
Köszönetet szeretnék mondani e tárgyban hozott áldozatos munkájáért az Oktatási Bizottság
elnökének, Lőrincz Beátának, Szemkő Juditnak és dr. Beregszászi Márk jegyző úrnak.
Lőrincz Beáta, képviselő:
Az óvodát finanszírozási hiány miatt nem tudjuk megvalósítani. Fontos hogy mivel nem
tudjuk megépíteni, akkor mi legyen. Az Avanti elég jó megoldásnak indult, ami szülői és
óvodai tiltakozás miatt nem tudott megvalósulni. A bölcsődei kérdést illetően hátrányban
vagyunk. A Fehér Kereszt Alapítvány keresett meg. Ez a családi napközi Ausztriából indult,
ami egy hálózattá fejlődött. Ezt felkarolta a Magyar Kormány is. Ez költségkímélőbb is. A
gyerekekkel hét fős csoportokban foglalkoznak. Ez egy rugalmas megoldás. Ha az anyuka
csak fél napra igényli azt is lehet és egész napra is. Lehetőség van fokozatos igénybevételre is.
Ez egy jól működő rendszer. Nem szeretnénk, ha a mi intézményeink kárára történjen ennek
megvalósítása. Ez ügyben szakembereket kérdeztünk meg szakmailag és jogilag is. Jelenleg
öt-hat magán óvoda működik Solymáron. Mindegyik szívesen részt venne ebben a
programban.. Ezt jó lenne, ha szeptemberben el tudnánk indítani. A menete az lenne, hogy
óvodai elutasító határozattal lehetne megkeresni az önkormányzatot, ahol megkapnák az
óvodák címeit.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A 3. § (1) bekezdés c) pontjában egy részletesebb hivatkozást javasol, és egyébiránt kéri,
hogy a 4.§ (1) bekezdésébe kerüljön be a kisebbség által fenntartott intézmény is. Javaslom
továbbá, hogy a 6.§ (2) bekezdésébe írjuk bele, hogy „valamint 1 000 forint/ igénybe vett
ellátási napon legfeljebb 5 óra időtartamban / fő.” Mivel lehet, hogy nem csak egész napra,
hanem csak fél napra adja be a gyereket. A nyitva tartás megállapodás kérdése lesz.
Természetesen, ha a szülőknek extra igényeik vannak azért fizetniük kell. Itt szeretném ha a 8.
§ (1) bekezdésében a „délután 17 óra után” helyett „nyitvatartási időn kívül” szerepeljen.
Cser Angéla, képviselő:
Beteg gyerek esetében is fizetünk hozzájárulást?
Dr. Beregszászi Márk, jegyző:
Lesz csoportnapló, ami alapján látni lehet majd, hogy az adott időszakban pontosan hány
gyermek volt az adott csoportban.
Cser Angéla, képviselő:
Itt azokról a gyerekekről van szó, akik nem fértek be az oviba, és solymári gyerekek.
Akkor gondolom az Oktatási bizottságnak lesz még ezzel feladata, mert erre nagyon rá kell
néznünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezek állami normatívákat igényelnek, ők tudják, hogy a kincstár ellenőrzi őket.
Komoly és pontos adminisztrációra lesz szükség amit most is vezetnek.
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Lőrincz Beáta, képviselő:
A minőségbiztosítási részében a Fehér Kereszt Alapítvány segít majd nekünk ebben. A felvett
gyerekekről az Oktatási Bizottság egy olyan rendeletet alakít ki, ami az óvodai felvételt
szabályozza.
Tordai Miklós, képviselő:
Ugyan ez vonatkozik a Lustigére is?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Miért 20 hónapos kortól?
Dr. Beregszászi Márk, jegyző:
Ezt javítjuk, köszönöm. Ez nyilvánvalóan 20 hetes akart lenni.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Havidíjként, mit kell egy ilyen intézménybe fizetni?
És akik nem képesek megfizetni azok hová teszik majd a gyerekeket?
Én úgy érzem, hogy ez a tehetős szülők alternatívája lesz.
Takácsné Nagy Eszter, képviselő:
Ettől függetlenül fontos, hogy építsünk bölcsődét?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Már most is mindenütt van térítési díj. A nyitva tartás rugalmassága miatt jó a családi
napközi. Egyébként, pedig a plusz szolgáltatásért mindenütt fizetni kell.

Emesz Lajos, alpolgármester:
Az önkormányzatnak nem kötelessége bölcsődét építeni. Ha a pályázatunk nem kap kedvező
elbírálást, akkor nem lesz megépítve. A családi napközik 55-54 bölcsődei férőhelyet tudnak
felajánlani. És igen, ezekben egyéb ellátási díjat is kell fizetni. Azt hogy melyik napközi
mennyit kér ezt majd később nyilvánosságra hozzuk, a szerződéskötés után. Addig
értelemszerű okokból ezt nem kívánjuk megtenni.
Kővári András, képviselő:
Szeretném megjegyezni, hogy a Kert utca minősége olyan lett amilyen.
Itt a 9. §-nál ha a jövőben június 30. napjáig választjuk meg a szolgáltatót, hogyan tudjuk
ilyen rövid idő alatt ezt megoldani?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kedves András, többször jeleztem, hogy a Kert utcát az én utasításomra fejezték be. Nem
vállalhattam, hogy kopóréteg nélkül +10 cm-es szegélyekkel menjünk bele a télbe.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Amint megszavazzuk azonnal kiírásra kerül a pályázat. Tehát 2-3 hét van a pályázat
benyújtására. A pályázat benyújtása után szakmai ellenőrző rendszeren megy át. Zolcsák

1

István oktatási referens úr ellenőrzi majd a pályázó napköziket. Ezek után meghozzuk a
döntést kb júniusra. Itt időbeli eltolódás nem lesz.
Kővári András, képviselő:
Számomra úgy tűnik, hogy már meg is van, ki lesz a nyertes.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ha ezt feltételezed, kérlek gondolt át, ez úgy néz ki mintha csalnánk. Itt nem nyertest
hirdetünk itt sok intézménnyel fogunk szerződést kötni.
Kővári András, képviselő:
Elnézést kérek, ha bárkit megbántottam volna.
Gaal Gergely, képviselő:
Ez egy lehetőség arra, hogy a solymári vállalkozásokat támogassuk.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Erről a Fehér Keresztről van testületi határozat?
Lehet tudni, hogy mi alapján választottuk őket?
Lőrincz Beáta, képviselő:
Az országban két ilyen jellegű alapítvány működik és ők már korábban megkerestek
bennünket, felajánlották segítségüket és ingyenes oktatást is biztosítanak
Szeghy Krisztina, képviselő:
Nincs megoldva a gyerekek nyári elhelyezése az önkormányzati óvodákban, remélem ez most
nem lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az óvodák csúsztatottan vannak nyitva, azaz tavaly is úgy volt, hogy amikor az egyik óvoda
nyitva volt a másik zárt be és fordítva. Ez gondolom az idén sem lesz másként.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk az immáron módosításokkal együtt elfogadjuk-e a rendeletet.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 11 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület 8/2012. (IV. 24) számmal az alábbi rendeletet
fogadta el:
Solymár Nagyközség Önkormányzat
8/2012. (IV. 24) sz. helyi rendelete
A gyermekek családi napköziben való ellátásáról
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglaltak alapján, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint figyelemmel a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban
„Gyvt.”) 15. § (2) bekezdés b) pontja és 29-30. §-ában foglaltakra a solymári gyermekek
helyben történő napközbeni ellátásának biztosítására az alábbi rendeletet alkotja
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő solymári gyermekek
napközbeni ellátásának elősegítése, a térítési díjra kötelezett családok anyagi terheinek
enyhítése.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a beiratkozás időpontjában és a gyermek az e rendelet szerint
térítési díjjal fedezett ellátásának időtartamában Solymáron állandó lakcímmel rendelkező
gyermekekre legfeljebb a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 69. § (1)
bekezdésében foglalt felmentés birtokában tankötelessé válásáig, valamint azon
szolgáltatókra, akiknek Solymáron székhelye vagy telephelye van, és Solymár Nagyközség
Önkormányzatával ellátási szerződést kötöttek.
2. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában az
a) önkormányzat: Solymár Nagyközség Önkormányzata;
b) szolgáltató: az önkormányzat által jelen rendeletben meghatározott pályázat útján
kiválasztott jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
c) ellátási szerződés: az önkormányzat és az általa pályázat útján kiválasztott szolgáltató
között a gyermekek családi napköziben, vagy óvodában való elhelyezésére létrejött
megállapodás, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv.121. §-ában foglalt kötelező tartalmi elemekkel rendelkezik; valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4. §-a, illetve az 1997. évi XXXI. törvény 96-97. §-a
alapján kerül megkötésre.
d) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 12. §-a szerinti kiskorú.
e) igénybe vett ellátási nap: olyan naptári nap, amelyben a gyermek a szolgáltató nyitva
tartása alatti munkanapokon megjelent.
3. Általános rendelkezések
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4. §
(1) Azon solymári állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátása
önkormányzat által fenntartott bölcsődében, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
fenntartott óvodában nem lehetséges vagy óvodába történő felvételét az önkormányzat
fenntartásában lévő óvoda helyhiány miatt jogerősen elutasította, az önkormányzat a
szolgáltató által fenntartott családi napköziben, vagy óvodában való elhelyezést támogatja a
rendeletben foglaltak szerint.
(2) Azon solymári állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek, akik 2011/12. nevelési
évben e rendelet szerinti szolgáltatónál már igénybe vették az ellátást és
a) akinek mindkét szülője, vagy törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy
b) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
vagy
c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül.

5. §
(1) A családi napköziben való ellátás igénybevétele a gyermek törvényes képviselője által a
szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján történik.
(2) A gyermek felvételéről a kérelem alapján a szolgáltató dönt.
(3) A bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek esetében 3. életévének betöltéséig a 4. § (2)
bekezdésében rögzített feltételek valamelyikének fenn kell állnia.
4. A térítési hozzájárulás
6. §
(1) A családi napközinek, vagy nem az önkormányzat által fenntartott óvodának az e
rendeletben foglaltak szerint igénybe vevő gyermek után az önkormányzat térítési
hozzájárulást fizet.
(2) A családi napköziben, vagy óvodában a gyermekek napközbeni ellátásának térítési
hozzájárulása 2012. évben 20 hetes kortól tankötelessé válásáig 1 500 forint/igénybe vett
ellátási nap/fő, valamint 1 000 forint/ igénybe vett ellátási napon legfeljebb 5 óra
időtartamban / fő.
7. §
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(1) A térítési hozzájárulás összegét az önkormányzat 2013. évtől költségvetési rendeletében
határozza meg.
(2) A térítési hozzájárulás összege a gyermek napközbeni étkezésének díját nem tartalmazza,
ennek mértékét a szolgáltató állapítja meg.
(3) A térítési hozzájárulás mértékét a polgármester a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 6/2011. (III.30.) számú helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultság alapján
egyedi elbírálás alapján növelheti.
8. §
(1) A szolgáltató döntése szerint külön térítési díj ellenében a napközbeni ellátáson túl egyéb
kiegészítő szolgáltatást nyújthat. Kiegészítő szolgáltatásnak minősül különösen a nyitva
tartási időn kívüli gyermekfelügyelet és étkeztetés, a gyermekek idegen nyelvű foglalkozáson
valamint külön sport foglalkozáson való részvétele.
(2) Az önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermek ellátását a 6. § (2) bekezdésében
meghatározott térítési hozzájárulás 1,5-szeres megemelésével támogatja.

5. Pályázat
9. §
(1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozóan 2012. május 30. napjáig, azt követően minden
év június 30. napjáig pályázat útján választja ki azon szolgáltatókat, akikkel ellátási
szerződést köt az adott nevelési évre vonatkozóan (szeptember 1 és augusztus 31 között).
(2) A pályázati eljárást a polgármester a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány szakmai
iránymutatása mellett folytatja le.
10. §
(1) A pályázati kiírást az önkormányzat a helyben szokásos módon teszi közzé.
(2) Az ellátási szerződés megkötéséről a képviselő-testület határozattal dönt, és határozatát a
helyben szokásos módon közzéteszi.

6. Záró rendelkezések
11. §
(1) Az önkormányzat az ellátási szerződést 2012/13-as nevelési évre, majd azt követően 1 év
határozott időtartamra köti meg a 9. § (1) bekezdés figyelembevételével.
(2) rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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3,) Beszámoló a 2011. évi határozatok végrehajtásáról
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2010 (X.14.) számú rendeletének 59. § (2) bekezdése szerint a polgármesternek a
Képviselő-testület működésével összefüggő feladata többek között a Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásának ellenőrzése és arról írásos beszámoló készítése.
Jegyző úr elkészítette a kimutatást. Lehet hogy láttok olyat, amikor több határozatszám is
szerepel, ez azért van, mert volt hogy kizárást kért a képviselő.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Dicséretes ez a kezdeményezés. Rengeteg fontos és látszólag kevésbé fontos döntés van. Két
kérdés van. Ezeknek folytatása kell, hogy legyen. Az első oldal végén a temető üzemeltetése.
Az egyház válasza miatt nem történt meg? Történt azóta valami?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Felajánlottunk, hogy átvesszük az üzemeltetést. Az egyházi világi képviselőtest elé bevitte a
plébános úr a kérést, de elutasították, így az üzemeletető továbbra is az egyház. Péter atya
megoldotta a problémákat. Nyugvóponton a dolog.

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Másik kérdésem, a Mátyás király út 19. szám előtti gyalogátkelőhely. Ennek a további
sorsáról kellene beszélnünk
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amint kiírják a pályázatokat, beadjuk a pályázatokat. Amiket eddig beadtunk, egyik se nyert.
Szeghy Krisztina, képviselő:
A 48/2011. számú szerintem nincs végrehajtva. Nem lettek egyéblépésben végrehajtva.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az biztos, hogy a szabályozási tervben szerepelni fog.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 11 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület 49/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta a
2011. évi határozatok végrehajtása tárgyában készült beszámolót.

4,) Solymári Vár működtetésének átadása
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár, külterület 0107/3 hrsz. alatt felvett, természetben a „Solymári Vár” kezelését a
Solymári Helytörténeti Alapítvány végzi.
A Helytörténeti Alapítvány közösségi munkájával számos eredményt ért el a Solymári Vár
felújítása során, amelynek eredményét a Várba látogatók is láthatják. Ugyanakkor az
Önkormányzat és a Képviselő-testület hosszú távú tervei között a Solymári Vár hasznosítása
nagyobb teret kap, amely mellett a karbantartást, illetve az állagmegóvást és a környék
rendezését már megfelelő szakembergárdával kell ellátni és nem önkéntes és társadalmi
munkával. Fokozottan kívánunk ügyelni a lopások megelőzésére és a turistacsalogató
programok és nyitva tartás megszervezésére is.
A fentiekre figyelemmel, 2012. április 3. napján a Helytörténeti Alapítvány kuratóriumával
egyeztetést folytattunk le a vár üzemeltetésének ügyében, melyen részt vett Lőrincz Beáta az
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, valamint Ordódy György és
Dobrovkáné Dér Borbála tagok is.
Az egyeztetés eredményeként egyetértésben az Alapítvány kuratóriumával javasoljuk, hogy
2012. május 1. napjával a Solymári Településüzemeltetési Kft. vegye át a Solymári Vár
üzemeltetését.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Javasoljuk tovább, hogy:
- 2012. június 30-ig az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a Solymári Vár
üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő terveket készítse el.
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2012. április hó 12.
napján megtartott ülésén tárgyalta.
Határidőre beadtuk a pályázatot
Itt az üzemeltetést szeretnénk stabil kezekbe adni
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az alapítvány mélyítené a kutat, festi a tornyot a kft. pedig kialakítana egy egységes
látogatási rendet, gondoskodna egy olyan főről, aki szakmai szempontból be tudja mutatni a
vára, kisebb állagmegóvásokat végezne, javítana a vár megközelítésén, illetve megoldaná,
hogy a várba bejutás csak a kapun keresztül történjen.
Szeretném megköszönni Dobrovkáné Dér Borikának, dr. Beregszászi Márk jegyző úrnak,
Lőrincz Beátának az Oktatási Bizottság elnökének és Ordódy György képviselő úrnak
áldozatos munkájukat, hogy a Kft-nek átadjuk az üzemeltetést.
Természetesen Üzemeltetési és Fejlesztési Tervet kell készíteni, mely az Oktatási Bizottság
feladata lesz június 30-ig.
Ordódy György, képviselő:
Van, ahol a várba nagyon könnyű bemászni, ezt kérem, hogy soron kívül, bontott téglából
csináljuk meg, hogy valahogy meggátoljuk azt hogy bemásszanak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A műemlékvédelem miatt nem lehet csak úgy falat húzni, a falhoz nem építhetünk semmit.
Itt csak az őrzés lehet a megoldás.
Lőrincz Beáta, képviselő:
A Helytörténeti Alapítványtól is kérjük ezzel kapcsolatos javaslataikat tegyék meg.
Tordai Miklós, képviselő:
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Milyen üzemeltetési díjat fizetünk a Kft-nek?
Ez nincs benne a költségvetésben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Így külön soron valóban nincs kiemelve.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Nem kellene egy másik határozat, hogy az alapítvány már tovább nem üzemelteti?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mivel nincs tudomásom olyan határozatról, hogy a várat valaha is az alapítvány
üzemeltetésébe adták volna, ezért nem.
Ordódy György, képviselő:
Javasolnám, hogy a Polgárőrség vagy az M-POL cirkáljon arra időnként hogy őrizzék.

Szeghy Krisztina, képviselő:
Ezt a feladatot a Kft emberei el tudják látni? Van ehhez kellő létszám?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Igen.
Dobrovkáné Dér Borika, képviselő:
Javasolnám, hogy készítsünk egy költségvetést, hogy mennyi lenne az annyi.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Karbantartási üzemeltetés lesz vagy szakmai?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szakmailag csak a régész nyúlhat hozzá még jelenleg is feltárás alatt van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 8 fő igen szavazattal 3 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület 50/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy a Solymár, külterület 0107/3 hrsz. alatt felvett Solymári Vár üzemeltetését 2012.
május 1. napjával átadja a Solymári Településüzemeltetési Kft-nek. Az üzemeltetési
feladatok ellátásáért az Önkormányzat a Kft. részére a tárgyévi költségvetési
rendeletében meghatározott üzemeltetési díjat fizet.
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A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot,
hogy 2012. június 30-ig a Solymári Vár üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő
terveket készítse el.

5,) Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
Emesz Lajos, alpolgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke 2012. március hó 26.
napján megtartott Képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy Hoffmann Dóra nem képviselő,
bizottsági tag lemondott tisztségéről, melynek értelmében csökkent a bizottság létszáma.
Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjává Berényiné Putnoki Anikót
válasszuk meg. Berényiné Putnoki Anikó regisztrált mérlegképes államháztartási és
vállalkozói könyvelő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező szakember.
Emesz Lajos, alpolgármester:
1997. szeptemberétől, 5 éven keresztül Solymár Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi
Osztályán dolgozott, ebből 3 évig vezetőként. 2000. augusztusától Remeteszőlős
Önkormányzatának Pénzügyi Irodáját vezette. 2002-től napjainkig önálló vállalkozásában
könyvelőként tevékenykedik. Mindemellett a Solymári Településüzemeltetési Kft. könyvelési
feladatait látja el, és jelenleg is kistérségi pénzügyi tanácsadó.
Ennek megfelelően Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének módosítása is szükségessé
válik, az előterjesztés mellékleteként becsatolt rendelet-tervezet szerint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Volt olyan probléma, hogy összeférhetetlenség alakulna ki.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Arról van szó, hogy a Pénzügyi Bizottság egy külsős tagja a lemondott (Hoffmann Dóra)
A külsős tagok feladata, hogy a megerősítsék szakmailag a képviselőket.
De visszatérve a konkrét előterjesztésre: Berényi Putnoki Anikót javaslom, mert regisztrált
mérlegképes államháztartási és vállalkozói könyvelő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező
jó szakember.
Cser Angéla, képviselő:
Nem javaslom a személyt. Dobrovkáné Dér Borikának más elképzelése van a személyt
illetően, de még nem találta meg azt az embert.
Dobrovkáné Dér Borika, képviselő:
Szerintem ez esetben összeférhetetlenség áll fent. Aki a Solymári Településüzemeltetési Kft.
könyvelési feladatait látja el, és jelenleg is a kistérség pénzügyi tanácsadója, nem lenne
szerencsés a Pénzügyi Bizottságba beválasztani. Én ezt nem támogatom.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ő egy olyan szakember, aki a legnagyobb segítséget tudta volna nyújtani a bizottságnak.
De visszavonom az előterjesztést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb észrevétel vagy kérdés?
Nincs.
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Az előterjesztő visszavonta előterjesztését.
Akkor menjünk tovább.

6,) 2011. évi költségvetés 7. számú módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011. (II. 1.) sz. rendeletében
2 218 990 ezer forintban állapította meg a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási
főösszegét, ahol a halmozódásmentes főösszeg 1 683 957 ezer forint.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 67. §., 68. §
alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését,
valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését testületi döntéssel
megváltoztathatja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
1) számú melléklet:
a) I. Bevétel és kiadás főösszeg kimutatás:
- 2011. október havi normatíva lemondás miatt csökkent az általános tartalék keret.
- 2011. X-XII. havi szociális visszaigénylések megtérülése, ezen összeggel emelkedett
az általános tartalékkeret sora.
- Az Önkormányzat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. X-XII. havi
kompenzációjára (1 510 861 Ft az adójóváírás csökkentésére) kapott támogatást.
Központosított előirányzattal egyidejűleg megemelésre került az általános tartalék
keret.
- A prémium évek program támogatása miatti 918 376 Ft központosított támogatás
összegével megemelésre került az állományba nem tartozók egyéb juttatása sor.
- Az egyes saj.közokt. feladatok támogatására kapott összeggel megemelésre került az
Iskola szakmai anyag beszerzése, dologi kiadások Áfa sora, továbbá a szállítási
kiadások sor.
b) II. Bevételek közötti átcsoportosítás:
- Költségvetés tervezésénél működési célú pénzeszköz átvételre engedélyezte a
Magyar Államkincstár a prémiumévek program költségeinek visszaigénylését.
Negyedévente kerül visszaigénylésre. A támogatás összegét rendeletmódosítás útján át
kell helyezni központi költségvetési támogatásra.
c) III. Kiadások közötti átcsoportosítás:
- Az év végén realizálódott teljesítésekhez történő előirányzat módosításokat
tartalmazza intézményenként.
- A Településüzemeltetési Kft-nek történő pénzeszközátadás, a Hírmondó költségeit,
továbbá egyéb a Kft. által végzett munkák költségeire, a tagi kölcsön összegére
vonatkozó átcsoportosítás az egyéb céltartalékból, illetve a fejlesztési céltartalékból.
- Fejlesztési célú tartalék csökkentése a jólteljesítési garancia összegével.
d) V. Bevétel-kiadás közötti átcsoportosítás:
- Művelődési Ház többletbevétel előirányzat rendezése közlekedési költségtérítésre.
- A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek (népszámlálás, továbbszámlázott
szolgáltatások bevétele, Kék Óvoda energetikai korszerűsítés pályázati bevétel),
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valamint a be nem folyt bevételek (Közcsat csat. hálózat bérl.díja), a hitelfelvétel
elmaradása, továbbá a beruházások fordított Áfa tartalma miatti előirányzatok
rendezése.
- Óvoda-Solymár intézmény-finanszírozás és Német Nemz. Önkormányzat által adott
támogatásból eredő bevételi ei.növekedésének rendezése személyi juttatásra, tb
járulékra és dologi kiadásokra.
- Iskolai továbbszámlázott bevételi többlet, és Német Nemz. Önkormányzat által
adott többlet bevételének rendezése Áfa kiadásra és könyvbeszerzésre.
2) számú melléklet:
a) Címrend szerinti kimutatás: Ez a melléklet tartalmazza a címrendben bekövetkezett
szükség szerinti változásokat, amelyek az 1. sz. mellékletben rögzített változásokon
alapulnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3) számú melléklet:
a) Az önkormányzat címrendje: A 2. számú mellékletben kiemelt előirányzatokon
összesített változások átvezetése a címrend sorain.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2012. 04. 18-án tárgyalja/tárgyalta.
Az előterjesztett költségvetési rendelet módosítását követően az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének halmozódásmentes főösszege 1 626 404 E Ft-ra módosul.
Dobrovkáné Dér Borika, képviselő:
Ez az utolsó módosítás a zárszámadás előtt. Változott a juttatások sora ezért a mostani
változtatás. A Pénzügyi Bizottság ellenőrizte és egyhangúlag elfogadásra javasolja
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Költségvetés utolsó módosítása.
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk az immáron módosításokkal együtt elfogadjuk-e a rendeletet.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 9/2012. (IV. 24) számmal az alábbi rendeletet
fogadta el:
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának
9/2012. (IV. 24.) sz. rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) sz.
rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. § (1) bekezdés, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdés, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 67. §, 68. § alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) sz. rendeletét (továbbiakban:
„R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi főösszegét: 1 626 404 e Ft-ban
kiadási főösszegét: 1 626 404 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg címrend szerinti és
fősoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A „R” 10.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Egyéb általános tartalék
1 977 E Ft
Működési céltartalék
57 E Ft
Egyéb céltartalék
0 E Ft
Fejlesztési céltartalék
16 273 E Ft

3. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

7,) 2011. évi költségvetés zárszámadása
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra határidőben elkészült Solymár
Nagyközség Önkormányzatának 2011. gazdálkodási évéről szóló beszámolója.
A beszámoló részét képezi a zárszámadási rendelet és annak mellékletei, a szöveges
beszámoló, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített
tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás.
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Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő:
A beszámoló tartalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. év terv és tényadatait.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült beszámolót az Önkormányzat megbízott
könyvvizsgálója dr. Matukovics Gábor, megvizsgálta, a könyvvizsgálói záradékot csatoltuk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
……../2012. (IV.4.) rendelete
Solymár Nagyközség 2011. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az
Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
16. ..................................................................................................................................P
olgármesteri Hivatal
17. ..................................................................................................................................Ó
voda-Solymár
b) önállóan működő költségvetési szervek:
- Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
- Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Ezüstkor Szociális Gondozóközpont
c) Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

(3)

Az (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, ill. önállóan működő intézmények különkülön címet alkotnak.
2. §

(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak
szerint hagyja jóvá (ezer forint-ban):
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés (ezer
forintban)

Teljesítés
százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

2 218 990 E Ft

2 010 410 E Ft

1 930 193 E Ft

96,01 %

Bevételi főösszeg:

2 218 990 E Ft

2 010 410 E Ft

1 974 874 E Ft

98,23 %
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3. A költségvetési bevételek
4. §
(1) Az önkormányzata 2011. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer
forintban):
Megnevezés
Működési bevételek
előirányzata összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 923 600 E Ft

1 847 748 E Ft

1 849 222 E Ft

- intézményi működési
bevételek:

141 696 E Ft

166 491 E Ft

178 597 E Ft

- sajátos működési bevételek:

875 832 E Ft

875 792 E Ft

885 760 E Ft

-- támogatások, átvett
pénzeszközök:

878 815 E Ft

768 136 E Ft

27 257 E Ft

37 329 E Ft

Ebből:

- előző évi pénzmaradvány
igénybevétele:
- kiegyenlítő, függő, átfutó
bevételek:
(2)

757 056 E Ft

37 329 E Ft
-9 520 E Ft

A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. §

(1)

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2011. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselőtestület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés
Felhalmozási bevételek
előirányzata összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

295 390 E Ft

162 662 E Ft

125 652 E Ft

- felhalmozási és tőke jellegű
bevételek:

129 890 E Ft

48 171 E Ft

23 812 E Ft

- felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel:

15 500 E Ft

21 524 E Ft

11 840 E Ft

- hosszúlejáratú hitel
felvétele::

150 000 E Ft

92 967 E Ft

90 000 E Ft

Ebből:

(2)

A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. §
(1) Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá (ezer forintban):
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Megnevezés
Működési kiadások
előirányzata összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 850 208 E Ft

1 745 078 E Ft

1 681 764 E Ft

- személyi jellegű kiadások:

605 044 E Ft

603 786 E Ft

602 012 E Ft

- munkaadókat terhelő
járulékok:

145 929 E Ft

161 054 E Ft

157 804 E Ft

- dologi és egyéb folyó
kiadások:

424 201 E Ft

456 463 E Ft

437 397 E Ft

- pénzeszköz átadás, egyéb
támogatások:

615 792 E Ft

484 360 E Ft

474 381 E Ft

- pénzforgalom nélküli
kiadások:

59 242 E Ft

39 415 E Ft

36 282 E Ft

Ebből:

- kiegyenlítő, függő, átfutó
kiadások:
(2)

-26 112 E Ft

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. §

(1)

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a
Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés
Felhalmozási kiadások
előirányzata összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

368 782 E Ft

265 332 E Ft

248 429 E Ft

- felújítási kiadások összesen:

62 110 E Ft

46 059 E Ft

45 785 E Ft

- beruházási kiadások
összesen:

217 865 E Ft

186 937 E Ft

186 581 E Ft

16 063 E Ft

16 063 E Ft

Ebből:

- felhalmozási célú
pénzeszköz átadás:
(részesedés, tagi kölcsön)
- fejlesztési céltartalék:
(2)

88 807 E Ft

16 273 E Ft

Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási
kiadásait, azok teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként
a 8.és a 9. számú mellékletek rögzítik.
9. §
(1)

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a
11. számú melléklet mutatja be.

(2)

A támogatási tartalék, az alapítványok és közhasznú szervezetek támogatásainak, valamint az egyéb
támogatások felhasználását a 15. számú melléklet tartalmazza.
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5. A költségvetési kiadások és bevételek
10. §
Az önkormányzat teljesített kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban
részletezi.

a 10. számú melléklet

11. §
A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 13. számú melléklet szemlélteti.
12. §
Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek
szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
13. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 193 főben hagyja jóvá.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 5. számú
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A pénzmaradvány

14. §

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési
pénzmaradványát a képviselő testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 17. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Záró rendelkezések
16. §
(1) ........................................................ Ez a rendelet 2012.
(2)

napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő:
Kérem, hogy a rendelet majd azonos formátumú legyen, kicsit össze – vissza típusú betűkre
sikeredtek, a táblázatok, szöveges magyarázatnak azonosnak kell lennie. Precíz pontos
szöveges beszámolót adott a hivatal, a művelődés ház és a többiek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szerencsére megnyertük a 80 milliós pert. A könyvvizsgáló minden évben elmondta, hogy ez
óriási kockázatként lebeg a fejünk felett. Ez volt az egyik legnagyobb előrelépés. Még egyszer
köszönöm a jegyző úrnak és az ügyvédeknek, hogy sikerült ebből kikecmeregni. A pénzügyi
irodának is köszönöm. Az Áht. és az Ámr. megváltozott, emiatt teljes egészében át kellett
kombinálni a költségvetést. A polgármesteri hivatalnak sikerült egy nagyon korrekt,
szabályszerű anyagot készítenie.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk az immáron módosításokkal együtt elfogadjuk-e a rendeletet.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 10/2012. (IV. 24) számmal az alábbi rendeletet
fogadta el:
Solymár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012. (IV.24.) rendelete
Solymár Nagyközség 2011. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben
foglaltakra a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatra terjed ki.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
aa) Polgármesteri Hivatal
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ab) Óvoda-Solymár
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
bb) Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
bc) Ezüstkor Szociális Gondozóközpont
c) Német Nemzetiségi Önkormányzat
ca) Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
(3)

Az (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, ill. önállóan működő
intézmények külön-külön címet alkotnak.
2. §

(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi
Önkormányzat.
(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi
főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forint-ban):
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés (ezer
forintban)

Teljesítés
százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

2 218 990 E
Ft

2 010 410 E Ft

1 930 193 E Ft

96,01 %

Bevételi főösszeg:

2 218 990 E
Ft

2 010 410 E Ft

1 974 874 E Ft

98,23 %

3. A költségvetési bevételek
4. §
Az önkormányzata 2011. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
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Működési bevételek
előirányzata összesen:

1 923 600 E Ft

1 847 748 E Ft

1 849 222 E Ft

- intézményi működési
bevételek:

141 696 E Ft

166 491 E Ft

178 597 E Ft

- sajátos működési
bevételek:

875 832 E Ft

875 792 E Ft

885 760 E Ft

-- támogatások, átvett
pénzeszközök:

878 815 E Ft

768 136 E Ft

27 257 E Ft

37 329 E Ft

Ebből:

- előző évi
pénzmaradvány
igénybevétele:
- kiegyenlítő, függő,
átfutó bevételek:

757 056 E Ft

37 329 E Ft
-9 520 E Ft

(2)

A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet
tartalmazza.
5. §

(1)

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2011. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés

Felhalmozási bevételek
előirányzata összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

295 390 E Ft

162 662 E Ft

125 652 E Ft

- felhalmozási és tőke
jellegű bevételek:

129 890 E Ft

48 171 E Ft

23 812 E Ft

- felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel:

15 500 E Ft

21 524 E Ft

11 840 E Ft

- hosszúlejáratú hitel
felvétele::

150 000 E Ft

92 967 E Ft

90 000 E Ft

Ebből:

(2)

A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú
melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. §

(1)

Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés
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előirányzat
Működési kiadások
előirányzata összesen:

előirányzat

1 850 208 E Ft

1 745 078 E Ft

1 681 764 E Ft

- személyi jellegű
kiadások:

605 044 E Ft

603 786 E Ft

602 012 E Ft

- munkaadókat terhelő
járulékok:

145 929 E Ft

161 054 E Ft

157 804 E Ft

- dologi és egyéb folyó
kiadások:

424 201 E Ft

456 463 E Ft

437 397 E Ft

- pénzeszköz átadás,
egyéb támogatások:

615 792 E Ft

484 360 E Ft

474 381 E Ft

- pénzforgalom nélküli
kiadások:

59 242 E Ft

39 415 E Ft

36 282 E Ft

Ebből:

- kiegyenlítő, függő,
átfutó kiadások:
(2)

-26 112 E Ft

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet
tartalmazza.
7. §

(1)

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. évi teljesítését és a
teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés

Felhalmozási kiadások
előirányzata összesen:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

368 782 E Ft

265 332 E Ft

248 429 E Ft

- felújítási kiadások
összesen:

62 110 E Ft

46 059 E Ft

45 785 E Ft

- beruházási kiadások
összesen:

217 865 E Ft

186 937 E Ft

186 581 E Ft

16 063 E Ft

16 063 E Ft

Ebből:

- felhalmozási célú
pénzeszköz átadás:
(részesedés, tagi
kölcsön)
- fejlesztési céltartalék:
(2)

88 807 E Ft

16 273 E Ft

Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti
felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. §

3

(1)

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait
és teljesítését célonként a 8.és a 9. számú mellékletek rögzítik.
9. §

(1)

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves
bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.

(2)

A támogatási tartalék, az alapítványok és közhasznú szervezetek támogatásainak,
valamint az egyéb támogatások felhasználását a 15. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
10. §

(1)

Az önkormányzat teljesített kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 10.
számú melléklet részletezi.
11. §

(1)

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 13. számú melléklet szemlélteti.
12. §

(1)

Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait –
működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
a 12. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
13. §

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 193 főben hagyja
jóvá.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített - létszámkeretét a képviselőtestület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A pénzmaradvány
14. §

(1)

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 16. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
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15. §
(1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 17. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

8,) 2011. évi pénzmaradvány felosztása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet előírásai alapján a képviselő-testületnek döntenie kell a zárszámadási
rendeletben elfogadott és jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány felhasználásáról.
Az 57/2012. sz. előterjesztés 16. sz. mellékletének 8. oszlopa mutatja az intézmények 2011.
évi kötött felhasználású előirányzatokat is tartalmazó- költségvetési pénzmaradványát.
1. A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jóváhagyott 2011. évi tárgyévi
helyesbített és a költségvetési pénzmaradványa is 338 E Ft, amely gyakorlatilag az előző
évben átfutó kiadásként könyvelt 344 E Ft fizetési előlegek illetve a -6 E Ft függő bevétel
megtérüléséből tevődik össze. A függő tételek könyvelését követően a 16.sz mellékletben
látható szabad pénzmaradvány összege nulla lesz.
2.

Az Óvoda-Solymár jóváhagyott 2011. évi költségvetési pénzmaradványa 3 994 E Ft,
mely 666 E Ft helyesbített pénzmaradványból és 3 328 E.Ft alulfinanszírozásból áll.
Ebből kötelezettség vállalással terhelt 62 E Ft. A 2012. évi költségvetésbe előző évi
pénzmaradvány címen 390 E Ft került beállításra. tehát a szabadon felhasználható
pénzmaradvány 3.542 E Ft.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa (nemzetiségi önkormányzat
nélkül) 21 551 E Ft, mely 26 186 E.Ft helyesbített pénzmaradványból, -1.307 E.Ft állami
többlet finanszírozási különbözetből valamint az óvoda mint önállóan működő és
gazdálkodó intézmény -3 328 E Ft alulfinanszírozás rendezéséből tevődik össze. Ebből
kötelezettség vállalással terhelt 6.731 E.Ft Az önkormányzat 2012. évi költségvetésbe 20
000 E Ft került beállításra előző évi pénzmaradvány címen, továbbá 6.731 E.Ft előző
évről áthúzódó kötelezettség vállalás. Tehát a szabadon felhasználható pénzmaradvány 1
551 E Ft.
4. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 254 E Ft.
A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy az
pénzmaradványukat
- felhasználhatják-e szabadon,
- felhasználhatják-e megkötéssel,
- vagy nem használhatják fel, és azok elvonásra kerülnek.

intézmények

a

szabad

Dobrokvákné Dér Borika, képviselő:
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Pénzmaradvány felhasználása az iskola esetében 0. Az óvoda esetében az óvoda vezetője kért
1,3 millió forintot és ezt meg is szavaztuk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testület
számára elfogadásra javasolja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, hogy a munkaügyis kolléga figyelje a jubileumi jutalmat.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Az óvoda esetében az óvoda vezetője ígért egy részletesebb kimutatás a költségekről.
Dobrokvákné Dér Borika, képviselő:
Mind a kettőre van árajánlat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A határozati javaslat:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az Óvoda-Solymár 2011. évben keletkezett 3 542 E Ft szabad pénzmaradványát
szabadon felhasználhatja;
- a Polgármesteri Hivatal 2011. évben keletkezett 1 551 E Ft szabad pénzmaradványát
elvonja, és az önkormányzat fejlesztési céltartalékába helyezi
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő költségvetési rendelet módosítás
alkalmával a fenti módosítást átvezetni szíveskedjen.
Dobrokvákné Dér Borika, képviselő:
Akkor részletezném az óvodavezető kérését:
-25 éves jubileum 431.000
-tisztasági festés 432.000 „ áfa
-kerítés javítás 320.000 bruttó
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Javasolnám, hogy ezt a határozati javaslatba építsük be. Jegyző úr kérlek olvasd fel akkor,
hogy hogyan is fog ez kinézni.
Dr. Beregszászi Márk, jegyző:
Akkor felolvasom:
1,) Az Óvoda-Solymár 2011. évben keletkezett 3 542 E Ft szabad pénzmaradványát
szabadon felhasználhatja az alábbiak szerint: 431 E Ft 25 éves jubileumi jutalom
kifizetésére, bruttó 549 E Ft tisztasági festés elvégzésére a Napsugár Óvodában,
bruttó 320 E Ft kerítésjavítási feladatok elvégzésére a Napsugár Óvodában, a
fennmaradó összeget pedig az Önkormányzat céltartalékába helyezi;
2,) A Polgármesteri Hivatal 2011. évben keletkezett 1 551 E Ft szabad
pénzmaradványát elvonja, és az önkormányzat fejlesztési céltartalékába helyezi
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő költségvetési rendelet módosítás
alkalmával a fenti módosítást átvezetni szíveskedjen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 51/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy
1,) Az Óvoda-Solymár 2011. évben keletkezett 3 542 E Ft szabad
pénzmaradványát szabadon felhasználhatja az alábbiak szerint: 431 E Ft 25
éves jubileumi jutalom kifizetésére, bruttó 549 E Ft tisztasági festés
elvégzésére a Napsugár Óvodában, bruttó 320 E Ft kerítésjavítási feladatok
elvégzésére a Napsugár Óvodában, a fennmaradó összeget pedig az
Önkormányzat céltartalékába helyezi;
2,) A Polgármesteri Hivatal 2011. évben keletkezett 1 551 E Ft szabad
pénzmaradványát elvonja, és az önkormányzat fejlesztési céltartalékába
helyezi
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő költségvetési rendelet módosítás
alkalmával a fenti módosítást átvezetni szíveskedjen.

9,) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetésének módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én átadom a szót az alpolgármester úrnak.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője jelezte, hogy az
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben egy pedagógus 2012. január hó 25. napján
oklevelet szerzett, ezért F12-ből H-12-be kategóriába változna a besorolása, míg az illetménye
az alábbiak szerint alakulna:
Jelenlegi bére (járulékok nélkül):
240.024,- Ft
Új kategória szerinti bére (járulékok nélkül):
277.424,- Ft
Különbözet:
37.400,- Ft
2012. évet terhelő összeg: (11 hó)
411.400,- Ft
+ járulékok
117.249,- Ft
Összesen:
528.649,- Ft
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az intézmény vezetője ennek bizonyítására a Magyar Táncművészeti Főiskola által
kibocsátott Oklevél szerint két féléves szakképzést igazolt (Kiváló minősítésben).
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 61. § h) pontja szerint, a
„H” fizetési osztály
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és
ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat.
Ezért a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Főosztályától kértem állásfoglalást a
tekintetben, hogy ezen oklevél egyetemi végzettségnek számít e. Erre hivatkozva javaslom,
hogy a költségvetés módosítására, s a dolgozó átsorolására csak abban az esetben kerüljön
sor, ha a Minisztérium állásfoglalása lehetővé teszi az átsorolást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 11 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület 52/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy
felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény költségvetésének 856032 szakfeladat, 511213 alapilletmények sorának
előirányzatát 411.400,- Ft (+ 117.249,- Ft járulékok) emelje meg, amennyiben a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya állásfoglalásában megerősíti a H
kategóriába történő átsorolását.
Forrás: Általános tartalékkeret

10,) Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetésének
módosítása
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egyik dolgozójának közalkalmazotti
jogviszonya 2011. augusztus 25-én kezdődő felmentési idővel, 2012. április 23-ai hatállyal
megszűnt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. §.(4)- (7)
bekezdése szerint a dolgozót 6 havi átlagkeresetének megfelelő végkielégítés illeti meg.
Ugyanakkor a költségvetés tervezése során - tévesen - 6 havi illetménnyel kalkuláltak, az
alábbiak szerint: 181.995,- Ft x 6 hó = 1.091.970,- Ft
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a dolgozó átlagkeresetének megfelelő
végkielégítés viszont az alábbiak szerint alakul:
219.008,- Ft x 6 hó= 1.314.048,- Ft
A különbözet: 222.078,- Ft + 63.292,- Ft járulék.
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A fenitek szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításakor
szükségessé válik az iskola költségvetésének módosítása is.
Kérem, hogy a költségvetés összeállításánál tessék megnézni a vonatkozó szabályokat és
kérem a testületet hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 53/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Irodát, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola 855914 szakfeladat, 52227 Felmentési illetmény sorának költségvetési
előirányzatát 222.078,- Ft (+ 63.292,- Ft járulékok) emelje meg.
Forrása: Általános tartalékkeret

11,) Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ismételten átadom a szót alpolgármester úrnak.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetőjét a 2012. évi költségvetés
összeállítása során arról tájékoztattam, hogy belföldi kiküldetés címen jogszerűen nem
fizethető ki a Szakszolgálat dolgozóinak a saját gépkocsi használata. (lakóhely és székhely
vagy telephely közötti közlekedés) Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy az egyes utazó
pedagógusok havi illetménye 10-30 ezer forinttal csökkenne pedagógusonként.

Emesz Lajos, alpolgármester:
Az ebből adódó esetlegesen felmerülő működési zavarok és a pedagógusok nagyarányú
bércsökkenésének elkerülése érdekében 2012. június 15-ig kompenzáció címen (jutalom) az
alábbi átcsoportosításokra teszek javaslatot az intézmény költségvetésén belül:
56211 Belföldi kiküldetés sorról
51412 szakfolyóirat sorról
54711 Szakmai anyagok sorról

1.100.000,- Ft-ot,
40.000,- Ft-ot,
200.000,- Ft-ot,
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54721 kis értékű tárgyi eszközök sorról
Összesen:
csoportosítsunk át az 51211 jutalom sorra.

160.000,- Ft-ot
1.500.000,- Ft-ot

A fenitek szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításakor
szükségessé válik, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének módosítása is.
Két jogszabály a munka törvénykönyve, és a Szja törvény szerint is ez gyakorlatilag
adócsalásnak minősül. Azért az érdekes, hogy az ott dolgozók nincsenek tisztában a saját
jogaikkal, felelősségükkel. Amikor az iskolának ezen intézményegysége átkerül állami
kezelésbe az ott dolgozóknak ez súlyos következményekkel járhat.
Azért, hogy a dolgozók ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy 30-40 ezer forinttal kevesebbet
vigyenek haza az iskola saját költségvetésén belüli átcsoportosítással ezt az összeget más
módon biztosítjuk a pedagógusoknak júliusig.
Cser Angéla, képviselő:
Ez a szakszolgálat a kistérség feladatait látja el. Erre a kistérség ad pénzt. Tehát akkor nem a
mi pénzünkről van csak szó.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A költségvetés összegei nem változnak
Lőrincz Beáta, képviselő:
Azért született ez a közbenső megoldás, ami a tanév végéig júniusig tart. Ez egy nehéz helyzet
(főleg hogy havi 30-40e forint különbözet is van néhol) kifejezett azért mert bent hagytuk a
költségvetésben ezen a soron ezt az 1 millió forint összeget. Átsoroljuk, kitaláljuk hogy lehet
ezt megoldani. Az új tanévig tehát ezt így tudjuk megcsinálni. Azért hogy a pedagógusok ne
álljanak fel egyik pillanatról a másikra, találtuk ki, hogy így legyen. Ezeket a pénzeket, így
jutalom formájában júniusig adjuk. Többet nem. Ez egy normális és emberi megoldás.
Dobrovnkáné Dér Borbála, képviselő:
Javaslom, hogy ne csak a jutalék, hanem a járulék is külön sorra kerüljön.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Jogtalan kifizetések történtek és akkor megjutalmazom? Ezt felháborítónak tartom. A
gyerekekre nem marad pénz, hogy engedhetünk meg ilyet magunknak.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselő, NNÖ:
Lehet így is nézni, aki nem ismeri igazán a helyzetet. A pedagógiai szakszolgálat úgy
működött, ahogy a Szaldó Pénzügyi Tanácsadó adta a tanácsot. Ez egy nem egyszerű történet.
Amikor ez a költségvetés tárgyalása folyamán kiderült, az a felháborító, hogy az intézmény
vezetője a dolgozóktól tudja meg, hogy nem fizetik ki a kiküldetési összeget. Azt kell
mondanom, hogy ahány szakszolgálat annyiféleképpen végzik a feladatot.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselő, NNÖ:
Többen is vannak, akik ugyanígy csinálják. Nem az én tisztem azt eldönteni, hogy a
szabályoknak ez megfelelő-e vagy sem.
Sok jó és becsületes ember dolgozik községben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Vitatkozhatunk most itt, de erre a helyzetre gombot kell varrnunk. Megértek Krisztina
felháborodását, de ezt orvosolnunk kell.
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Emesz Lajos, alpolgármester:
Ezt a kérdést annyiszor megbeszéltük. Meg kell nézni a jogszabályokat, amik erről
rendelkeznek. Ez a két jogszabály pofonegyszerűen fogalmazza meg, tehát bárki számára
érthető módon. Én állásfoglalást kértem a jegyző úrtól, a Hanselka Ágnestől és mindannyian
azt mondták, hogy ezt nem szabad elszámolni. Egy intézményvezetőnek felelőssége van,
hogy mi történik az intézményében.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én mindig azon vagyok, hogy a múltbéli elbarmolt dolgokat orvosoljuk, és még mindig
vannak ilyen dolgok. Jegyző úr egyik első munkája is ilyen volt. Nem egyszer kapunk
ellenőrzéseket, kincstártól, kormányhivataltól, stb. Ezek a szervezetek akár a bűnvádi
feljelentést is megtehetik.
Kővári András, képviselő:
Kérdezni szeretnék: a havi 30-40 ezer forint óriási differencia. Mi lesz akkor szeptembertől?
Mi lesz, nem lesz már óriási a differencia? Akkor már nem kérik ezt az összeget? Biztos hogy
elmennek? Hová tudnak menni?
Lőrincz Beáta, képviselő:
Mindenkinek a megnyugtatására. Ez szeptembertől már nem merül fel. Már tudják, hogy a 9
forintos/km munkába járási költségtérítés jár. De át kell dolgozniuk a logisztikát, hogy ki
honnan hova jár. Egy racionális átszervezés kell a szakszolgálatnál. Erre ott a nyári szünet. A
pedagógus pedig át tudja gondolni, hogy tudja e így vállalni, ha nem akkor a szakszolgálat is
tud mást keresni a helyére.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselő, NNÖ:
Ugyanezt szerettem volna elmondani. Van olyan gyógytestnevelőnk aki Dunavarsányból jár.
Ilyen szakembert nem lehet csak úgy bárhonnan leakasztani. Egyébként ez januártól járási
feladat lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Engem azért az érdekelne, hogy vajon az előző álláshelyükön is így számoltak?
Cser Angéla, Képviselő:
Már nagyon úgy érződött, hogy az iskola vezetését terheli ennek a rossz kifizetésnek a gondja
baja. Ne feledjük el hogy az egységes pedagógiai szakszolgálat egy külön intézmény,
melynek vezetője van. Elég nehéz így foglalkozni mindegyikkel.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ezt nagyon furcsának tartom. De ezt már nagyon ne ragozzuk.
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
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Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 8 fő igen szavazattal 2 fő
nem és 2 fő tartózkodással a testület 54/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az Egységes Pedagógia
Szakszolgálat költségvetésében az alábbi előirányzat módosításokat vezesse át:
56211 Belföldi kiküldetés sorról
51412 szakfolyóirat sorról
54711 Szakmai anyagok sorról
54721 kis értékű tárgyi eszközök sorról
Összesen:

1.100.000,- Ft-ot,
40.000,- Ft-ot,
200.000,- Ft-ot,
160.000,- Ft-ot
1.500.000,- Ft-ot

csoportosítson át az 51211 jutalom sorra.

12,) Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú
rendelet módosítása
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B.§ (1) bekezdés
a.) pontja alapján kezdeményezte a fenntartó felé az intézményi térítési díjak módosítását,
egyben kérte, hogy az idősek klubjában alkalmazható intézményi térítési díjat - az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően - egységesen 0 Ft-ban állapítsa meg az Önkormányzat klubtagjaik
részére.
Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény
esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni.
A fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115.§ (10) bekezdés szerint kiszámított és
külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is
meghatározhatja, ez esetben a különbözetet az intézmény költségvetésében biztosítani kell.
A 115.§ (9) bekezdés szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a
tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Emesz Lajos, alpolgármester:
A költségvetési törvényben meghatározottak, és a nyújtott szociális szolgáltatások alapján a
térítési díjakat az alábbi területeken kell meghatározni:
-

házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása
szociális étkeztetés
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2011. január 1 – jével az étkeztetést és a házi segítségnyújtást illetően megszűnt a családi
jövedelemszámítás, így valamennyi szolgáltatásnál egységes egyéni jövedelemszámítási
módot kell alkalmazni.
Lehetőség nyílik továbbá a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem
jövedelemvizsgálat, sem terhelhetőségi határvizsgálat nem kell. Az önkéntes fizetés
lehetősége a Szt. 117/B.§-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év
időtartamra vállalhatja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait, melyet az intézmény javaslata alapján a
mellékletben szereplő rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően javaslok módosítani.
A térítési díjak az alábbiak szerint alakulnának:
Megnevezés
Szociális étkezés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátást nyújtó
Idősek klubja étkezés nélkül

2011.évi térítési díjak
735,- Ft/adag
815,- Ft /munkaóra

2012. évi javaslat
784,- Ft/adag
890,- Ft/munkaóra

2.065,- Ft /nap

2.029,- Ft/nap

Kérem továbbá, hogy az intézmény javaslatának megfelelően az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ Idős Klubjának tagjai részére egységesen 0 Ft-ban állapítsa meg az Önkormányzat
az alkalmazható intézményi térítési díjat.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Szeretném jelezni, hogy a határozat hiányos.
Dr. Beregszászi Márk, jegyző:
Mögötte ott a rendelet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 55/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Idős Klubjában alkalmazható intézményi
térítési díjat egységesen 0 Ft-ban állapítja meg az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Idős Klub tagjainak részére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
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Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 11 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület 11/2012.(IV.24.) számú rendelettel az alábbiakat
elfogadja el:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (IV.24.) sz. rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) korm. rendeletben foglaltakra a
gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III. 30.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1)

A Rendelet 4.sz. függelékét e rendelet 1. sz. függelékével módosítja.
2. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1.sz. függelék
Intézményi térítési díjak számítása szakfeladatonként
(a térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Szociális étkeztetés
2012. évben az étkeztetés tervezett teljes önköltsége: 5.312.000 ,- Ft
Tervezett ellátotti létszám 2012-ben: 27 fő/251 munkanap
Önköltség: 5.312.000,- Ft / 27 fő = 196.740,- Ft / fő / 251 munkanap = 784,- Ft / adag
Normatív támogatás: 55.360,- Ft / fő / év
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
5.312.000,- Ft
Normatíva: 55.360,- Ft x 27 fő = 1.494.720,- Ft
3.817.280,- Ft / 27 fő / 251 nap = 563,- Ft / fő / adag
Az intézményi térítési díj szociális étkezés esetén: 563,- Ft / fő / adag lehet.

4

Házi segítségnyújtás
2012. évben a házi segítségnyújtás tervezett teljes önköltsége: 12.090.000.- Ft
Tervezett ellátotti létszám 2012-ben: 19 fő/251 munkanap
Önköltség: 12.090.000,- Ft/19 fő = 636.316,- Ft / fő / 251 munkanap = 2.535,- Ft/ nap
Normatív támogatás: 166.080,- Ft / fő / év
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
12.090.000,- Ft
Normatíva: 166.080,- Ft x 19 fő = 3.155.520,- Ft
8.934.480,- Ft / 10.040 munkaóra = 890,- Ft /
munkaóra
5 fő gondozónő munkaórája : 5fő x 8óra x 251 munkanap = 10.040 munkaóra / év
Az intézményi térítési díj összege 890,- Ft / munkaóra házi segítségnyújtás esetén.
Nappali ellátást nyújtó Idősek klubja étkezés nélkül
2012. évi tervezett teljes önköltség: 10.164.000,- Ft
Tervezett ellátotti létszám 2012-ben: 17 fő/251 munkanap
Önköltség: 10.164.000,- Ft / 17 fő / 251 munkanap = 2.382,- Ft / fő / nap
Normatív támogatás:88.580,- Ft / fő / év x 17 fő = 1.505.860,- Ft
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
10.164.000,- Ft
Normatíva: 88.580 ft x 19 fő = -1.505.860,- Ft
8.658.140,- Ft / 17 fő / 251 munkanap = 2.029,- Ft / nap
Az intézményi térítési díj összege Idős klub esetében: 2.029,- Ft / nap.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most szavaznunk kell az ülés meghosszabbításáról.
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 9 fő igen szavazattal 2 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület elfogadta, hogy az ülést egy órával
meghosszabbítsuk.

13,) Egyesülethez való csatlakozás
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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A Képviselő-testület 19/2012. sz határozatával elvi hozzájárulását adta a községnek a Mária
Út egyesülethez való csatlakozáshoz. Az eredetileg Pest megyei hatókörű egyesület a
zarándokút vonalvezetésének és a földrajzi adottságoknak megfelelően kibővült a KözépMagyarországi régióra és az azt határoló további megyékre.
Az alakuló ülés 2012. március 28-án a megyeházán megtörtént.
Az ülésen részt vevő polgármesterek (12 önkormányzat) és aktivisták (2 fő) megalakították a
Közép- Magyarországi Mária Út Egyesületet (várható további 10-14 önkormányzat
csatlakozása).
Az alakuló ülésen az alábbi javaslatok születtek:
Az egyesület székhelye a Solymár József A. u. 1.
Elnökség:
Elnök
Dr. Szente Kálmán polgármester (Solymár)
Elnök h.
Szabó István a Pest megyei Közgyűlés alelnöke
Elnök h.
Dr Kardos Gábor alpolgármester (Isaszeg)
Koordinátor
Müller Ferenc (MÚTKE)
Pénztáros
Horváth László alpolgármester (Zsámbék)
Az alapítók 50-100 e Ft/év tagdíjra tettek javaslatot, ami végül többségi döntéssel
településenként 50 ezer Ft lett. Solymár tagdíját az önkormányzat költségvetéséből
kigazdálkodjuk.
Vannak szakaszai amik jobban állnak, vannak, amik nem. Elsősorban az útvonal fejlesztésére
kell fordítanunk, lehet, hogy lesz vallási túrizmus.
Lőrincz Beáta, képviselő:
Mélységesen egyetértek a dologgal, csak a határozati javaslatban az szerepel, hogy a solymári
hivatalra jegyeznénk be. Most merült fel, hogy az új jogszabályok értelmében, ha a hivatalba
bejegyezzük az egyesületet, az áfaköteles lehet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 12 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 56/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy:
1,) Alapító tagként csatlakozik a Közép-Magyarországi Mária Út Egyesülethez;
2,) Elfogadja az évi 50.000,- Ft-os tagdíjat a általános tartalék keret terhére;
3,) Hozzájárul, hogy az egyesület székhelyeként bejegyezhesse a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát (2083 Solymár József A. u. 1. hrsz 350)
azzal a feltétellel, hogy Solymár kilépése vagy az egyesület megszűnése esetén más
székhelyre jegyzik át az egyesületet.

14,) Kohéziós alapok
Gaal Gergely, alpolgármester:
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Egy település önkormányzatának életében viszonylag ritkán adódik olyan helyzet, amikor
országos jelentőségű vagy azon is túlmutató kérdésekben kell megszólalni, véleményt
nyilvánítani. A közelmúltban az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa, az ECOFIN
döntése értelmében a jövő évtől kezdve felfüggesztésre kerülhet a Magyarország számára
rendelkezésre álló kohéziós alapból származó források közel egyharmada. A döntés nemcsak
Magyarország, hanem a többi EU tagország számára is aggodalomra adhat okot, mert az EU
igazságtalan módon a jól teljesítő országokkal statuál példát, miközben a gyengébben
teljesítőket nem fegyelmezi. Az igazságtalan döntés veszélyeztetheti a magyar állampolgárok
életét, a fiatalok nyugodt jövőjét, sokakat a szélsőségek irányába fordíthat. Az idén
márciusban hozott döntés ráadásul éppen akkor sújtja szankcióval Magyarországot, amikor az
Unióhoz való csatlakozásunk óta először teljesítjük az államháztartási hiányra vonatkozó
maastrichti kritériumot, magunk mögé utasítva ezzel az EU legtöbb tagországát. A döntés
igazságtalanságára a Solymáron élő honfitársaink érdekében is fel kell hívnunk a figyelmet.
Nem mehetünk el szó nélkül egy olyan döntés mellett, amely a takarékossági intézkedések
miatt már amúgy is létfenntartási problémákkal küzdő magyar lakosságot még a kohéziós
alapok egy részének megvonásával is sújtaná. Néhány héttel ezelőtt Budakeszi Város
Önkormányzata tiltakozó akciót indított, csatlakozásra hívva Magyarország önkormányzati
vezetőit. A tiltakozással fel kívánják hívni Európa minden önkormányzati vezetőjének
figyelmét arra, hogy tanúsítson szolidaritást a magyar lakossággal, amely eddigi történelme
során - ha lehetősége adódott - szolidáris volt más európai népekkel. Az a kettős mérce,
amelyet a Tanács Magyarországgal szemben alkalmazott, veszélyes, ugyanis egy ilyen
döntésnek nem csupán gazdasági, hanem komoly társadalmi hatásai is lehetnek. Szeretnénk,
ha a Magyarországon élő emberek az eddigiekhez hasonlóan továbbra is tisztelettel és
megbecsüléssel tekinthetnének a vezető nyugati demokráciákra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eddig elnyert pályázataink általában ERFA-ból finanszírozott EU pályázatok, a kerekhegyi
csatorna például Kohéziós Alapból finanszírozott pályázat.
Tordai Miklós, képviselő:
Én tiltakozásomnak kívánok hangot adni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez nem pártpolitikai kérdés, ez az egész magyar nemzet ügye
Tordai Miklós, képviselő:
Ez demagógia.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Ez egy tiltakozó levél lesz a céljával egyet értek. A kormány keményen küzd ezért. Ez
mindenkit érint és roppant kellemetlen és példátlan az EU történetében. Én ezt egy flotta
tüntetésnek tartom. Ennek ki lenne a címzettje?
Gaal Gergely, alpolgármester:
A kezdeményezés Budakeszi Önkormányzatától származik. Valóban hivatalosan ez egy
önkormányzatnak nem feladata, de ilyen kérdésekben nekünk véleményt kell nyilvánítanunk.
Szerintem össze kell fognunk.
Takácsné Nagy Eszter, képviselő:
Támogatom a javaslatodat.
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Emesz Lajos, alpolgármester:
Én ezt nem érzem politikai kérdésnek. Ha ezzel bármit el tudunk érni, akkor ezt tegyük
közhírré. Támogassuk Budakeszi kezdeményezését.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Itt több száz milliárd forintnyi összegről van szó. Ez nem kevés.
Ordódy György, képviselő:
Hatvan évig nem volt módunk a tőkehalmozásra. Az első dolog, ami jöhet hozzánk az a
kohéziós alapból származó bevételek.
Tordai Miklós, képviselő:
Nem azt mondom hogy ez nem lenne hasznos. Az EU-nál rájöttek hogy a kormány annyira
hazudik, ennek ez a következménye. Ennek ára van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e ehhez egyéb javaslat vagy kérdés?
Nincs.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-án megtartott
rendes, nyílt ülésén megállapítom az ülésen megjelent 12 fő 10 fő igen szavazattal 2 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 57/2012.(IV.23.) számú határozatában elfogadta,
hogy: a jelen előterjesztés mellékletét képező tiltakozó levél aláírásával csatlakozik az
európai kohéziós alapok egy részének megvonása elleni tiltakozó akcióhoz.
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TILTAKOZÁS

Mint önkormányzati vezetők, akik napi kapcsolatban vagyunk településünk lakosságával és
mindennapi életünk során szembesülünk gondjaival, a leghatározottabban tiltakozunk az
ellen, hogy a takarékossági intézkedések miatt már amúgy is létfenntartási problémákkal
küzdő magyar lakosságot még a kohéziós alapok egy részének megvonásával is sújtsák!
A magyar lakosság jelenleg kétszeres nyomás alatt áll. A hiánycél tartása miatt meghozott
szigorú intézkedések mellett már a jövőbeni, feltételezett hiánycél túllépés miatt még a
fejlesztési lehetőségektől is elzárják a magyar lakosságot, tovább rontva a gazdasági
növekedés beindításának esélyét. Ez ellentétes az Európai Unió alapvető céljaival, érdekeivel,
valamint az Alapokmányaiban foglaltakkal.
Szeretnénk Európa minden önkormányzati vezetőjét arra kérni, hogy tanúsítson szolidaritást
a magyar lakossággal, amely eddigi történelme során - ha lehetősége adódott - szolidáris volt
más európai népekkel.
Az Európai Unió gazdasági felemelkedése - mint közös cél - nem valósítható meg a
tagországok lakosságának oktalan büntetése árán. Különösen akkor, ha az adott ország
kormánya mindent ésszerű intézkedést megtesz az Uniós direktívák betartása érdekében.
Solymár Nagyközség Önkormányzata nevében:
Solymár 2012. április 23.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Ezennel a rendes nyílt ülésünket bezárom.
Solymár, 2012. április 23.
A jegyzőkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
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Alpolgármester

4

