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JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület
2012. február 27-án megtartott
Rendes, nyílt üléséről

Résztvevők:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyző
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Cser Angéla, képviselő
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő
Lőrincz Beáta, képviselő
Ordódy György, képviselő
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő
Takácsné Nagy Eszter, képviselő
Tordai Miklós, képviselő
Kővári András, képviselő

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 26/2012. sz előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 27/2012.sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Kiváló tanulója, Solymár Kiváló
Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért díj adományozása tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
3. 28/ 2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés aljegyzői státusz megszüntetése tárgyában
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Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk, jegyző
4. 29/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegének meghatározása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 30/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokról és a
bérlakások bérleti díj mértékének megállapításáról szóló rendelet valamint a gyermekjóléti és
szociális ellátásokról szóló 6/2011. (II.30.) számú rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
6. 31/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat 121/2010
illetve 122/2010 (XII.13.) számú határozatának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Tordai Miklós, képviselő
7. 32/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés munkabér-hitelkeret megnyitása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket, egyben megállapítja, hogy a
testület határozatképes. Javasolja, hogy a Művelődési Ház Alapító Okiratát vegyék napirendre.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Aljegyzői státusz megszüntetése tárgyában készült
előterjesztést visszavonja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a Művelődési Ház Alapító Okiratának
napirendre vételét.

Szavazás eredménye
#: 470
Száma: 12.02.27/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Művelődési Ház – Alapító Okirat napirendre vétele
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

Szav%
Össz%
90.00
75.00
0.00
0.00
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szentkláray Ferenc
Cser Angéla
Szeghy Krisztina

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással, a testület úgy dönt, hogy a Művelődési Ház Alapító Okiratának
ügyében készült előterjesztést napirendre veszi.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Javasolja, hogy a 4. napirendet - Az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása tárgyában készült
előterjesztést - 1. napirendként tárgyalják.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Dr. Szentkláray Ferenc javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 471
Száma: 12.02.27/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 4. napirend, 1. napirendként tárgyalják
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
2
10
0
2
12

Szav%
Össz%
80.00
66.66
0.00
0.00
20.00
16.67
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Gaal Gergely
Takácsné Nagy Eszter
Cser Angéla
Szeghy Krisztina

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 8 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 2 fő tartózkodással, a testület úgy dönt, hogy a 4. napirendet - Az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása tárgyában készült
előterjesztést - 1. napirendként tárgyalják.
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen felmerült a villogó
zebrák ügye. Jelzi, hogy a másik villogó zebra sem működik rendesen.
 Ordódy György, képviselő: Elmondja, hogy a Koppány utcai forgalom kapcsán több
reklamációt kap, továbbá, hogy 3-4 utcába olyan méretű kátyúk vannak, hogy már közlekedni
sem lehet. Megkérdezi, hogy miként áll a Kerekhegyi csatorna pályázat. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy Bécsi István fenyőfát ajánlott fel a községnek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az utakkal kapcsolatos problémákat az
üzemeltetés felé szíveskedjenek jelezni, míg a csatorna pályázat kapcsán elmondja, hogy a
páylázatuk tartaléklistán van.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt feleli, hogy ő maga nap, mint nap arra jár, s úgy
tapasztalta, hogy most jobban lehet haladni, mint az év elején, de figyelni fogják. A
közterületfelügyelő is már több alkalommal fordított vissza autókat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Szavazás eredménye
#: 472
Száma: 12.02.27/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:17
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Módosított napirend
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja:
Módosított Napirend:
1. 29/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegének meghatározása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 26/2012. sz előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetése
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
3. 27/2012.sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Kiváló tanulója, Solymár Kiváló
Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért díj adományozása tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
4. 30/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokról
és a bérlakások bérleti díj mértékének megállapításáról szóló rendelet valamint a
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gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (II.30.) számú rendelet módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
5. 31/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat 121/2010
illetve 122/2010 (XII.13.) számú határozatának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Tordai Miklós, képviselő
6. 32/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés munkabér-hitelkeret megnyitása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
7. 33/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Művelődési Ház Alapító Okiratának
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a költségvetésben az intézmények
közszolgáltatási díjait mindig a tényszámokra alapozzák, ugyanakkor ez a módszer nem ösztönzi
arra az intézményeket, hogy takarékosan bánjanak az energiával. A tapasztalatok szerint több
olyan intézmény van, ahol olyan időszakokban is fűtenek, maikor az nem indokolt, példaként a
rendelőt említi, ahol szombaton, rendelési időn kívül 25 °C volt. Célszerűnek találná a
takarékossági intézkedések bevezetését, melynek alapja lehet a már hatályon kívül helyezett
közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről
szóló 19/2002. (V.8.) OM rendelet, míg zárva tartás ideje alatt a temperáló fűtés alkalmazását
tartaná megfelelőnek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy ez a Polgármesteri Hivatalban is így
működik. Megköszöni a tájékoztatást.

1. napirend: 29/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az erről szóló határozatot törvény írja
elő. A határozati javaslatban láthatók a számok és az adatok.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Számára a középtávú tervezés pesszimistának tűnik.
Megkérdezi, hogy a Közcsat Kft. –hez kapcsolódó kezességvállalás, mennyiben jelent számukra
fizetési kötelezettséget.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Közcsat Kft. 4-5 éve vette fel a hitelt és
az önkormányzat kezességet vállalt. Eddig sem fizettek, s várhatóan a jövőben sem kell, de a
táblázatban szerepeltetni kellett. Egyetért azzal, hogy pesszimista a tervezés, viszont a
döntéshozó országgyűlés úgymond ezt várta el, ezentúl több bizonytalansági tényező is van,
példaként a helyi adókat említi, melyek tekintetében nem lehet tudni, hogy mi marad az
önkormányzatoknál.
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 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: A 2012-es oszlop tekintetében úgy véli, hogy javítani
kellene azokra a számokra, amik a költségvetésben szerepel. Ennek megfelelően egyrészt a helyi
adókat javasolja 8 millió forinttal megemelni, másrészt a tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése soron található 150 millió forintot, 30 millió 219 ezer forintra csökkenteni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselő asszonnyal. Hozzáteszi, valóban az
előterjesztés elkészülte után volt a költségvetés elfogadása, így a helyi adók és a tárgyi eszközök,
immateriális javak tekintetében változás volt. Befogadja a javaslatot. Tekintettel arra, hogy nem
érkezik egyéb hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 473
Száma: 12.02.27/1/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:28
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: fizetési kötelezettségek
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
1
11
0
1
12

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

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással, a testület a 21/2012. (II.27.) számú határozatával az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozza meg:

2012.

2013.

2014.

529.500
5.100
80.285

522.000
5.000
83.000

522.000
5.000
83.000

522.000
5.000
83.000

30.219
645.104
322.552

50.000
660.000
330.000

50.000
660.000
330.000

50.000
660.000
330.000

Bevétel megnevezése
Helyi adók
Díjak, pótlékok, bírságok
Önkormányzati vagyon hasznosításából
származó bevétel
Tárgyi eszközök immateriális javak érték.
Saját bevétel
Az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-a

E Ft-ban
2015.

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

2012.

2013.

2014.

2015.

72.181

90.813

86.661

82.512

7.200

7.200

2.400

-

79.381

98.013

89.061

82.512

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

2. napirend: 26/2012. sz előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi
költségvetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt két fordulóban végig tárgyalták
ezeket a kérdéseket és a módosításokat beépítette a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Iroda.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: A szöveges rész kapcsán elmondja, hogy a 7. oldalon a
22.§ 4. pontjában van egy kitöltetlen sor. Emlékei szerint munkáltatói eltérítésről nem döntöttek.
Elmondja továbbá, hogy logikai ellentmondást lát, miszerint a határozat február hónapban
született, míg amit elfogadnak január1-től lép hatályba.
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 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Az első észrevétel kapcsán feleli, hogy ez előterjesztés
korábban készült, és a Művelődési Házra vonatkozó személyi juttatások tekintetében meghozott
döntés számát kell majd beírni. A másik felvetés kapcsán elmondja, hogy a vonatkozó Áht. és
Ámr. szerint a költségvetést január 1-től, december 31-ig terjedő időintervallumra kell elfogadni.
Hozzá teszi, hogy amíg a rendelet nem kerül elfogadásra addig az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet szerint gazdálkodnak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megerősíti a jegyző úr által elmondottakat.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: A szöveges rész kapcsán az intézmények nevére hívja
fel a figyelmet, melyet kér javítani. A számszaki részével egyetért, de ezer forint differencia
jelentkezik.
 Emesz Lajos, alpolgármester: A szöveges rész 13. § 1. bekezdését idézi, ami szerint vannak
olyan sorok a 15. mellékletben, amik nem kerültek megnevezésre itt, ugyanakkor ő maga az
elszámolás miatt fontosnak tartaná ezeket is nevesíteni. Javasolja, hogy tegyék be – a tűzoltó és
polgárőr egyesület, sportegyesület, gyermek táncfesztivál – tekintetében is, úgy, hogy „a
pályáztatásra nem kötelezett szervezetekre is vonatkozik az előzetes költségvetési terv elkészítése
illetve a beszámolási kötelezettség. „
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a módosító javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 474
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Szöveges rész - 13. § 1. bekezdés módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely

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

Igen
Igen
Igen
Igen
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát – miszerint 13. § 1.
bekezdést egészítsék ki, úgy, hogy a pályáztatásra nem kötelezett szervezetekre is
vonatkozik az előzetes költségvetési terv elkészítése illetve a beszámolási kötelezettség –
elfogadja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy 13. § 5. pontját egészítsék ki úgy, hogy, „azzal
a feltétellel, hogy az önkormányzat és a Sport Klub együttműködési megállapodást köt,
legkésőbb 2012. június 30-ig, addig a támogatási összeget zárolja.„
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 475
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 13. § 5. bekezdés kiegészítése
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
11
0
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála

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

Igen
Igen
10

-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát miszerint – azzal a
feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Sportklub együttműködési megállapodást köt
legkésőbb 2012. június 30-ig. A megállapodás megkötéséig a költségvetésben meghatározott
összeget zárolja - elfogadja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy 22. §-ba szúrjanak be egy 5. pontot, ami arról
szólna, hogy a képviselői, bizottsági elnöki, nem képviselői és szakértői illetményeket minden
hónap 10-ig kell folyósítani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 476
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 22. § 5. bekezdés beszúrása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
11
0
1
12

Szav%
Össz%
90.91
83.34
9.09
8.33
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
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Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő
nem és 0 fő tartózkodással, a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát – miszerint
22. § 5. bekezdéseként szúrják be, hogy a képviselői, bizottsági elnöki, tanácsosi,
nemzetiségi képviselői és szakértői illetményeket minden hónap 10-ig kell folyósítani, a
jogosultság alapján – elfogadja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a jogosultsági feltételek benne vannak az
SZMSZ-be, ami ugyan a tanácsnokról is rendelkezik, de arról nem, hogy az illetménye mikor jár
a tanácsnoknak. Kiegészítést javasol, úgy, hogy a 22. §-ba szúrjanak be egy 6. pontot a miszerint
Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2010 (X.14.) számú rendeletben rögzített tanácsnoki tiszteletdíj e költségvetési rendeletben
foglaltak szerint elfogadott munkaterv alapján, annak teljesülésével arányosan fizethető ki. Hozzá
teszi, hogy ezt polgármester úrnak kellene igazolni.
 Cser Angéla, képviselő: Megkérdezi, mi van azokban az esetekben, ha tőle független okokból
nem tudja teljesíteni a munkatervet.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy egyenlőre az generál vitát, hogy nem kötötték
ki, mi a kifizetés alapja. Hozzá teszi, hogy a feladatok teljesítésével természetesen őt is megilleti
az elnököknek járó plusz kiegészítés.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik hozzászólás, felteszi
szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 477
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:44
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 22. § 6. bekezdés beszúrása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
6
4
1
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
54.55
50.01
36.36
33.33
9.09
8.33
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 6 fő igen szavazattal 4 fő nem
és 1 fő tartózkodással, a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát miszerint – a 22. §ba 6. bekezdésként szúrják be, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.) számú rendeletben rögzített
tanácsnoki tiszteletdíj e költségvetési rendeletben foglaltak szerint elfogadott munkaterv
alapján, annak teljesülésével arányosan fizethető ki – elfogadja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy a 19. § 1. bekezdésébe tegyék be a túlóra
keretet is.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nincs egyéb hozzászólás, felteszi
szavazásra.

Szavazás eredménye
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#: 478
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 16:45
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 19. § 1. bekezdés kiegészítése
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
12

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

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát miszerint – a 19. §
(1) bekezdésébe szúrják be a túlóra keretet – elfogadja.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy a táblákban tévesen szerepelnek az intézmények
nevei. Kéri, hogy javítsák. A 13.§ 3. pontjára kérdez rá, továbbá, hogy van –e erre megállapodás.
Ha nincs – teszi hozzá – célszerűbb lenne minél előbb rendezni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy úgy tudja van szerződés, de utána
néznek.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Elmondja, hogy a solymári vár üzemeltetésére nem
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terveztek összeget.
 Dr. Szente Kálmán: Azt feleli, hogy az Alapítvány célirányosan kér rá támogatást, illetve a
Nemzeti Kulturális Alapnál fognak rá pályázni.
 Ordódy György, képviselő: Elmondja, hogy a vár a legnagyobb kulturális kincsük. Hozzá
teszi, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre ezzel kapcsolatban szeretne előterjesztést tenni,
mert szomorúan hallja, hogy nincs előirányzat tervezve.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy minden évben több millió forintot tettek
bele a várba és nyertek is forrásokat. Ha az üzemeltetésre pénzt kérnek, akkor pályázati formában
szokták támogatni azt.
 Ordódy György, képviselő: Úgy véli, hogy nem él a vár, nincs.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Eddig sem akadályoztunk meg senkit, aki tenni szeretett
volna a várat, ha a képviselő úr ezt felvállalja, szívesen segít. Tekintettel arra, hogy a szöveges
részhez nincs hozzászólás, kéri, térjenek át a táblákra.
 Tordai Miklós, képviselő: A 8. számú mellékletet említi, melyben a nagyterem felújítása
szerepel, amivel továbbra sem ért egyet. Elmondja továbbá, hogy az óvoda kapcsán semmit nem
talált a költségvetésben, holott év vége felé elég sokat beszéltek róla. Hozzá teszi, hogy
mindannyian tudják, hogy óvodára szükségük van, s azt is, hogy nem kevés pályázat van már
most is. Komoly támogatási összegekkel, alacsony önrésszel további pályázatok lesznek kiírva,
amire úgy véli, hogy pénzt kell biztosítaniuk. A két dolgot összekötné, már csak azért is, mert
nincsenek abban a helyzetben, hogy a nagyterem felújítására 10 millió forintot biztosítsanak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy jelenleg egyetlen pályázat van kiírva,
április 2-ai beadási határidővel, ám nem tudnak rá pályázni, mert nem felelnek meg a
feltételeknek. Az óvodai férőhelyekkel kapcsolatban azt feleli, hogy dolgoznak rajta, keresik a
lehetőségeket, családi napközikkel, magánóvodákkal vették fel a kapcsolatot, továbbá az iskolai
un.„nulladik évfolyam” lehetőségét is vizsgálják.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kiegészíti azzal, hogy valamennyi vezetővel felveszik a
kapcsolatot, hogy tisztán lássanak a tekintetben, hogy milyen támogatási formák lehetségesek,
miként lehet ezt szabályozni, milyen lehetőségeik vannak. Ha ezeket tisztán látják, akkor a
Képviselő-testület felé benyújtják majd a vonatkozó rendeletet.
 Kővári András, képviselő: Ő maga is szeretett volna óvodát. A terem átalakítás kapcsán
elmondja, hogy 2-szer 20 ezer cserép muskátli áráról van szó. Hozzá teszi, azt hallotta, hogy nem
10 millió forint lenne, hanem 17 millió, s a 10 millió az első ütem költségeit takarja. Furcsállja,
hogy sokszor tíz ezer forintokon is vitatkoznak, míg ez simán átment. Számára ez kettős mérce.
Nem támogatja a felújítást.
 Tordai Miklós, képviselő: Köszöni az óvodával kapcsolatos választ. Örül, hogy konzultáció
lesz, mellyel elejét tudják venni annak, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe, mint tavaly év
végén. Javasolja, hogy a nagyterem előirányzatát helyezzék át a tartalékba.
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 Cser Angéla, képviselő: A 8. mellékletben szereplő múzeum javítási munkái kapcsán
javasolja, hogy több előirányzatot biztosítsanak. A szombati viharra hivatkozik, mely ismét
problémát okozott. Kéri, hogy támogassák a tetőcserép cserét.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a múzeumnak sok évig volt gazdája.
Most terveztek egy 1 millió forintos felújítási tétel, amiből el lehet kezdeni a homlokzat
felújítását.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért azzal, törekedni kell arra, hogy az intézményeik
állaga ne legyen nagyon leamortizálva, mert például a beázások nagyobb károkat tudnak okozni.
Bízik abban, hogy a múzeumvezető már tárgyalt a Művelődési Ház igazgatójával e tekintetben.
Úgy véli, mihelyt meglesz a múzeum használatbavételi engedélye, lehetne egy ilyen feltáró
beruházást csinálni. Hozzá teszi, ha az árajánlatok rendelkezésre állnak, akkor tudják már, hogy
mivel kell számolni, s, hogy mennyi forrást kell biztosítani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kiegészíti azzal, hogy a költségvetésbe minden olyan
tételt nem tehetnek be, ami talán lesz. Példaként a Kerekhegyi csatorna pályázatot említi,
miszerint tegyék fel, hogy a Kerekhegyi pályázat nyer, akkor fél milliárdos projektet kellene
felépíteni, s kitalálni a finanszírozási rendszerét, de akkor is, ha például a Vár kapcsán írnának ki
pályázatot. Ebben az esetben a solymári vár építésével tudnának tovább menni, amire megint
egyedi döntést kellene hozni. Hozzá teszi, hogy jelenleg egy látható fal van, ami még nincs
megépítve. Ennek a kivitelezése lehetne a következő lépés. Kéri Tordai képviselő urat, hogy
ismertesse a módosító javaslatát.
 Tordai Miklós, képviselő: Javasolja, hogy a 8. mellékletben a Polgármesteri Hivatalnál
szereplő nagyterem felújítása során található nettó 7.874.000,- Ft-ot (bruttó: 10.000.000,- Ft)
töröljék és helyezzék a beruházási tartalékba.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy ne érkezik hozzászólás, felteszi
szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 479
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:05
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: nagyterem felújítás előirányzatának átcsoportosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott

Voks:
5
6
0
11

Szav%
Össz%
45.45
41.67
54.55
50.00
0.00
0.00
100.00
91.67
16

Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
1
12

0.00
8.33
100.00

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 5 fő igen szavazattal 6 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület Tordai Miklós képviselő javaslatát miszerint – a 8. számú
mellékletben, a Polgármesteri Hivatalnál található nagyterem felújítására szánt
előirányzatot helyezzék át a beruházási tartalékkeretbe – elutasítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nincs hozzászólás, felteszi
szavazásra a költségvetési rendeletet.

Szavazás eredménye
#: 480
Száma: 12.02.27/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:06
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 2012. évi költségvetés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
10
1
0
11
0
1

Szav%
Össz%
90.91
83.34
9.09
8.33
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
17

Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Szeghy Krisztina
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100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület megalkotja az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 5/2012.(II.27.) számú rendeletét.
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Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2012. (II. 28.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése, valamint a
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet előírásai, és a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján 2012.
évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki,
valamint a Solymári Német Nemzetiségi Önkormányzatra és intézményére az átvállalt
önkormányzati feladatok ellátásának függvényében.
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
aa) Solymári Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban „Hivatal”)
ab) Óvoda-Solymár (a továbbiakban „Óvoda”)
b) önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban
„Művelődési Ház”)
bb) Ezüstkor Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)
bc) Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat (továbbiakban
„Iskola”)
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények, valamint Solymár Nagyközség Német
Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és intézménye
a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban „Lustige Zwerge”) különkülön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Nemzetiségi önkormányzat a
nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz,
önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja
költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. A Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartója az önállóan működő Lustige Zwergének.

19

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye gazdasági
munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

feladatainak

ellátását

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése
3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított
költségvetési szerveit, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatot és intézményét – 2011. évi
költségvetésének
a) bevételi főösszegét:
2.463.215 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét:
2.463.215 ezer forintban állapítja meg,
melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: 1.584.650 ezer forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly fenntartása céljából a költségvetési hiány
belső finanszírozására 20.644 ezer forint előző évi pénzmaradványának igénybevételét
engedélyezi.
(3) A költségvetés egyensúlya miatt az Önkormányzat külső finanszírozására, hitel felvételének
biztosítására nincs szükség.
A költségvetési bevételek
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételi előirányzatának összegét 2.320.996
ezer forintban, halmozódás mentesen 1.442.431 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési bevételi előirányzatának kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú
melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzatának összegét 142.219
ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
felhalmozási bevételi előirányzatának kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési és felhalmozási bevételi előirányzatának összesítését a 4. számú melléklet
tartalmazza.
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A költségvetési kiadások
6. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadási előirányzatának összegét 2.293.573
ezer forintban, halmozódás mentesen 1.415.008 ezer forintban állapítja meg, a következők
szerint:
Megnevezés

Halmozott
összeg (eFt)

Halmozódás mentes
összeg (eFt)

Személyi juttatások

595.739

595.739

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

159.057

159.057

Pénzeszköz átadások

925.954

47.389

Dologi és egyéb folyó kiadások

488.477

488.477

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34.987

34.987

Egyéb működési célú kiadások (pénzforgalom
nélküli kiadások)

89.359

89.359

2.293.573

1.415.008

Működési kiadások előirányzata összesen

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési kiadási előirányzatának kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. számú
melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatának összegét 169.642
ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
felhalmozási kiadási előirányzatának kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési és felhalmozási kiadási előirányzatának összesítését a 7. számú melléklet
tartalmazza.
8. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait célonként és feladatonként a 8.-9. számú
melléklet tartalmazza.
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(2) Az Önkormányzat adott költségvetési évben olyan fejlesztést amelyekhez adósságot
keletkeztető ügyletek válnak szükségessé nem tervezett.
1.

A költségvetési bevételek és kiadások részletezése
9. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
költségvetési előirányzatait szakfeladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az évközi többletigény, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és
céltartalékot a Képviselő-testület 113.057 ezer forintban hagyja jóvá az alábbiak szerint:
általános működési
tartalék
működési céltartalék
felhalmozási céltartalék

901 ezer forint
88.458 ezer forint
23.698 ezer forint

(3) Az általános működési tartalék és a céltartalékok felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az évközben kifizetett és visszaigényelt szociális juttatásokból képződő bevételek az
Önkormányzat működési tartalék keretét növelik.
11. §
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 12.
számú melléklet, címenként mérlegszerűen a 12/A adja meg.
(2) Az Önkormányzat sajátos működési bevételeit – ezen belül a helyi adó bevételek -, valamint
az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a 14. számú mellékletben kerülnek
bemutatásra.
(3) A közvetett támogatásokat (adó elengedéseket, adókedvezményeket, gyermekétkeztetés)
szemléltető kimutatást a 13. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az állami támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja
12. §
(1) A kiemelt előirányzatok módosítása a képviselő-testület hatásköre.

22

(2) Az intézmények rendszeres személyi juttatásainak megtakarításai az intézmények jutalom
keretét növelik.
(3) A béren kívüli juttatások betervezett összege a közterheket is tartalmazza.
13. §
(1) A Képviselő-testület benyújtott kérelmek alapján legfeljebb e rendelet 15. sz. mellékletében
meghatározott keretösszegig feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil szervezeteknek,
alapítványoknak. A támogatás rendszerét a 13/2010. (XI.30.) sz. helyi rendelet tartalmazza.
(2) A pályáztatásra nem kötelezett szervezetekre is vonatkozik az előzetes költségvetési terv
elkészítése illetve a beszámolási kötelezettség.
(3) Az Önkormányzat a kihelyezett járóbeteg-szakrendeléseket (nőgyógyászat, szemészet,
fizikoterápia-reumatológia, orr-fül-gégészet) külön szerződésben vállalt kötelezettségei
teljesítésével biztosítja. Az orvosi ügyeletet az Országos Mentő Szolgálattal kötött
együttműködési megállapodás keretében biztosítja.
(4) Az Önkormányzat a Solymári Vár üzemeltetését a Helytörténeti Alapítványon keresztül látja
el.
(5) A tűzoltósági feladatok és a közrend védelme érdekében az Önkormányzat hozzájárul a
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület működtetéséhez az e rendeletben meghatározott
összeg erejéig.
(6) A Képviselő-testület – a tömegsport szélesebb körű elterjesztése érdekében – támogatja a
Solymári Sport Club működését az e rendeletben meghatározott összeg erejéig, azzal a
feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Sportklub együttműködési megállapodást köt
legkésőbb 2012. június 30-ig. A megállapodás megkötéséig a költségvetésben meghatározott
összeget zárolja.
14. §
Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet
tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
15. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett
létszámát 200 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:
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Engedélyezett
létszám (fő)
10
38
76,5
36,75
12,5
6,75
14
194,5

Intézmény

Önkormányzat
Hivatal
Iskola
Óvoda Solymár
Lustige Zwerge
Művelődési Ház
Ezüstkor
SOLYMÁR ÖSSZESEN:

Az évközi gazdálkodás szabályai
16. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országgyűlés és Kormány
hatáskörében történt előirányzat módosítások – különös tekintettel a féléves beszámoló
elkészítéséhez – könyveléséről és átvezetéséről intézkedjen. Ezekről az előirányzat
módosításokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet legkésőbb a következő
rendelet módosításakor.
(2) Normatíva visszafizetésből eredő kötelezettség az adott intézmény költségvetését terheli.
17. §
(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben esetlegesen létrejött likviditási hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A likviditási hiány finanszírozására felveendő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés
megkötésének jogát a képviselő-testület 50 000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre
ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. §
(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben képződött átmenetileg szabad pénzeszköz
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a fenti
ügylet lebonyolításához minimum 3 pénzintézet ajánlatát köteles beszerezni. A polgármester
a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
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(3) Az intézményi bevételek elmaradása esetén az adott intézmény csak a már befolyt bevételek
arányában vállalhatnak kötelezettséget.

19. §
(1)

Kötött felhasználású előirányzatoknak tekintendő: a túlóra keretek, a jubileumi jutalom, a
végkielégítés, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, az étkeztetés főszámos bevételi
és kiadási előirányzata, a közüzemi díjak kiadási előirányzata, az intézmények működési
tartaléka, általános forgalmi adó maradványa.

(2) A kötött felhasználású előirányzatok maradványa felett a képviselő-testület rendelkezik.
20. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 17. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
21. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei – a költségvetési rendelet módosítását követően –
használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket azzal,
hogy ez nem csorbíthatja a normatíva-visszafizetési kötelezettség teljesíthetőségét. Tartós
kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehetséges.
(2) A többlet adóbevétel – csökkentve az adóerősség miatti normatíva elvonás összegével – csak
fejlesztési célú kiadásokra fordítható.
(3) A 21. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túlmenően keletkező többletbevételek a működési
tartalékot emelik.
(4) A fejlesztési hitelkeret lehívása a Képviselő-testület hatásköre.
22. §
(1) A vezetők és intézményvezetők jutalmazására fordítható előirányzat a Polgármesteri
Hivatal költségvetésében elkülönített soron kerül tervezésre. A jutalomkeret
felhasználásáról a polgármester rendelkezik. A fel nem használt jutalomkeret összege a
működési tartalékot emeli.
(2) Az intézményvezetők sikeres pályázati részvétel esetén külön célprémiumban részesíthetők.
(3) Az egyes intézmények vezetőinek szakmai továbbképzése kötött felhasználású előirányzat,
az adott intézmény kizárólag a költségvetésben megnevezett feladatra fordíthatja az e soron
szereplő összegeket.
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(4) A Képviselő-testület 9/2012. (II.9.) sz. határozata alapján nyújtott munkáltatói döntés
szerinti illetménykiegészítés határozott időtartamra, 2012. évre vonatkozik.
(5) A képviselői, bizottsági elnöki, tanácsosi, nemzetiségi képviselői és szakértői illetményeket
minden hónap 10-ig kell folyósítani, a jogosultság alapján
(6) Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2010 (X.14.) számú rendeletben rögzített tanácsnoki tiszteletdíj e költségvetési
rendeletben foglaltak szerint elfogadott munkaterv alapján, annak teljesülésével arányosan
fizethető ki.
Záró rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. február 28.
Solymár, 2012. február 28.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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3. napirend: 27/2012.sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Kiváló tanulója,
Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért díj adományozása
tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy titkos szavazással kell a döntést
meghozni, ennek megfelelően a szavazó cédulák mindenki asztalára ki van készítve. Az Oktatási
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és beterjesztette a Képviselő-testület elé a javaslatát.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Kéri az Szervezetfejlesztési és Vagonnyilatkozatokat
Ellenőrző Bizottságot, hogy a szavazatokat Szavazatszámláló Bizottságként összesítse.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Megkérdezi, hogy miként lehet szavazni, aláhúzással, vagy X-el.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy húzzák alá vagy tegyenek mellé X-et, de
kéri, hogy egyértelműen megállapítható legyen a szavazó akarata.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy ezek a kitüntetések az elmúlt évben kerültek
magalapításra. Idén hét jelölő szervet tett javaslatot, összesen 15 jelöltre. Ezek közül voltak
olyanok, akik nem feleltek meg a kiírásnak, többek között, azért mert nem mellékeltek minden
dokumentumot. Ezeket az intézményeket hiánypótlásra szólították fel, de nem mindenki tett
ennek eleget. Összesen 6 jelölt maradt versenyben, 2-2 jelölt mindegyik kategóriában. Solymár
Kiváló Tanulójára Péter Juliannát jelölte a Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Ismerteti az
ajánlását. A másik jelölt Szentgyörgyi Kincső a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános
Iskola tanulója. Ismerteti az ajánlást. Az Oktatási Bizottság Péter Juliannát támogatta. Solymár
Kiváló Diáksportolója tekintetében szintén két jelölt van Csicsák Balázs a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulója, valamint Gyürki Gergely a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium tanulója. Ismerteti az ajánlásukat. Az Oktatási Bizottság Csicsák Balázst támogatta.
Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj kategóriában a Kud-Arc Egyesület Daróczi Diánát, a Kodály
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola Trefán Szonját jelölte. Ismerteti az
ajánlásukat. Az Oktatási Bizottság Daróczi Diánát támogatta. Bíztat mindenkit, hogy a jövőben is
pályázzanak az ifjúsági díjak kategóriában.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a rendelet nagyszerűsége az, hogy nemcsak a
solymári iskolák tanulói pályázhatnak, hanem azok gyermekek is, akik, solymáriak, de nem
solymári iskolába járnak. A Hunyadi Mátyás iskola nyújtotta be legelsőként és hiánytalanul a
javaslatait. Péter Julianna kitüntetését ő maga is támogatja, ám a Kiváló Diáksportoló
kategóriában Gyürki Gergelyre hívja fel a figyelmet, aki a Fradi focistája, s a csapat meghatározó
tagja.
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, hogy ez egy szubjektív kitüntetés, személyesen nem
ismerik a jelölteket, ezért nehéz szavazni. Ugyan két sportolót az eredményei alapján össze lehet
vetni, de a kiváló tanulónál, úgy véli, hogy valamilyen szinten mégis csak olyan gyermeket
kellene favorizálni, aki olyan iskolába jár, akiket ők maguk is támogatnak, nem kis összeggel.
Elképzelhetőnek tartja, hogy akár a rendeleten is módosíthatnának ennek megfelelően, hogy a
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Hunyadi Iskola tanulói élvezzenek prioritást.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy összesítse
a szavazatokat. Ismerteti a szavazás eredményét, miszerint az Ifjúsági Közösségi Munkáért Díja
kategóriában Daróczi Diána 10, Trefán Szonja 1 szavazatot kapott. Kiváló Diáksportoló
kategóriában Csicsák Balázs 7, Gyürki Gergely 4 szavazatot kapott. Míg Solymár Kiváló tanulója
kategóriában Péter Julianna 10, Szentgyörgyi Kincső 1 szavazatot kapott. Megköszöni a
szavazást, egyben megállapítja, hogy érvényes. Kéri a Hivatalt, hogy értesítse a kitüntetett
személyeket.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2012.(II.27.) számú
határozatával úgy dönt, hogy Péter Juliannát Solymár Kiváló Tanulója elismerésben
részesíti. A képviselő-testület határozatát titkos szavazással, a jelenlévő (11 fő) képviselők
10 igen szavazatával hozta meg.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2012.(II.27.) számú
határozatával úgy dönt, hogy Csicsák Balázst Solymár Kiváló Diáksportolója elismerésben
részesíti. A képviselő-testület határozatát titkos szavazással, a jelenlévő (11 fő) képviselők 7
igen szavazatával hozta meg.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
24/2012.(II.27.) számú határozatával Daróczi Dianát Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj
elismerésben részesíti. A képviselő-testület fenti határozatát titkos szavazással, a jelenlévő
(11 fő) képviselők 10 igen szavazatával hozta meg.

4. napirend: 30/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban
álló bérlakásokról és a bérlakások bérleti díj mértékének megállapításáról szóló
rendelet valamint a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (II.30.) számú
rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a követező előterjesztéssel már
foglalkoztak, amikor is abban maradtak, hogy szociális rászorultság szerint igyekeznek
kompenzálni a megnövekedett terheket.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a lakásrendelet 1.§ (4) bekezdésében kötnék
ki, hogy a lakbér támogatási jogosultságot a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
rendeletükben szabályozzák. Tájékoztatja a képviselőket, hogy jegyzői hatáskörbe utalták a
méltányossági lakásfenntartási támogatást, amit javasol kivenni a rendeletből, s ennek helyére
fektetnék le a lakbér támogatási szabályokat. A lakbértámogatás iránti kérelem elbírálása
polgármesteri hatáskörbe kerülne. A támogatás mértéke a lakbér 50%-ának mértékéig
terjedhetne, melynek megfelelően a lakbér havi összegét csökkentenénk. Ismerteti a rendelettervezet szerinti lakbér támogatási jogosultságot, a becsatolandó dokumentumokat, a támogatás
mértékét, továbbá, hogy azt, hogy lakbértámogatásra való jogosultságot 2012. január 1. napjától
állapíthatna meg a polgármester
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 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Elmondja, hogy már tárgyaltak erről, a rendelet tartalmi
részével is egyetért. Ám véleménye szerint az előterjesztés első kis bekezdése számára nem
egyértelmű, mert úgy tűnik, mintha a törvényi szakaszt szeretnék törölni, holott arra nem lenne
jogosultságuk.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megerősíti a képviselő urat. A törvény a jegyző hatáskörébe
utalta ezt a támogatási formát, s úgy tűnt logikusnak, hogy mivel ezt törölni kell, ennek a helyére
építik be az új rendelkezéseket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
először az önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokról és a bérlakások bérleti díj mértékének
megállapításáról szóló rendeletet teszi fel szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 482
Száma: 12.02.27/4/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: Bérlakás rendelet módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
11
0
1
12

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

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület megalkotja az önkormányzati tulajdonban álló
bérlakásokról és a bérlakások bérleti díj mértékének megállapításáról szóló 28/2011. (XI.
29.) számú rendelet módosításáról szóló 6/2012 (II.27.) számú rendeletét.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (II. 28.) sz. rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokról és a bérlakások bérleti díj mértékének
megállapításáról szóló 28/2011. (XI. 29.) számú rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló
bérlakásokról és a bérlakások bérleti díj mértékének megállapításáról szóló 28/2011. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 1. §-a az alábbi (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló bérlők részére vagyoni, jövedelmi, szociális és
egyéb körülményeikre figyelemmel lakbértámogatást állapíthat meg. A lakbértámogatásra
való jogosultsági szabályokat, igénybevételének és érvényesítésének módját Solymár
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 6/2011. (III. 30.) sz. rendelete szabályozza.”
2. §
(1)

E rendeletmódosítással a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy e
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.

(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző
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Záradék:
A rendelet 2012. február hó 28. napján kifüggesztésre került.
2012. február 28.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a szociális rendeletet.

Szavazás eredménye
#: 483
Száma: 12.02.27/4/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: Szociális rendelet módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület megalkotja a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (III. 30.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2012 (II.28.) számú rendeletét.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (II. 28.) sz. rendelete
A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III. 30.) számú rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 6/2011.(III.30.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
(1)

A Rendelet 4.§. (2) bekezdés, b) pontjának ba) pontja az alábbira módosul:
„ba) Lakbértámogatás”
2. §

(1)

A Rendelet 8.§. (2) bekezdésének b) pontja az alábbira módosul:
„b) Lakbértámogatás”
3. §

(1)

A Rendelet II. cím 2. alcímének megnevezése „Lakbértámogatás”-ra módosul
4. §

(1)

„A Rendelet 10. §-a törlésre kerül, az alábbi új 10. §-sal egészül ki:

„10.§. (1) Lakbértámogatásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek együttesen
megfelel:
a) Solymár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő lakást bérel és azt ténylegesen
lakja,
b) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj 2szeresét, fogyatékos személyek esetében a 2,5-szersét.
(2)

A támogatás iránti kérelemhez a 6. §-ban foglaltakon túlmenően csatolni kell:
a) a lakásbérleti szerződés másolatát

(3)

A lakbértámogatás mértéke a lakbér 50%-áig terjedhet.

(4)

Jogosultság fennállása esetén a fizetendő lakbér havi összegét a megállapított támogatás
mértékével csökkenteni kell.

(5)

Meg kell szüntetni a támogatást, az okot adó körülmények beállta időpontjától, ha a bérlő:
a) bérleti jogviszonya megszűnik,
b) támogatásra való jogosultsága megszűnik.
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(6)

A lakbértámogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.”
5. §

(1)

E rendeletmódosítással Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt,
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.

(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3)

Azon önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérlőinek, akik e rendelet kihirdetése
előtt kötöttek szerződést az Önkormányzattal, lakbértámogatásra való jogosultságot 2012.
január 1. napjától állapíthat meg a polgármester.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

hogy

e

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. február 28. napján kifüggesztésre került.
2012. február 28.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

5. napirend: 31/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség
Önkormányzat 121/2010 illetve 122/2010 (XII.13.) számú határozatának módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Tordai Miklós, képviselő
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az előterjesztőnek.
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés már volt a Szervezetfejlesztési és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságot. Ott hasonló formában került előterjesztésre,
egyrészt felkérte a polgármester urat a társadalmi megbízatású alpolgármesteri cím
visszavonására, aki nemet mondott, így a másik variációra tett javaslatot, miszerint az illetményét
vegyék le 40.000,- Ft-ra. A bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal támogatta a javaslatát. Számára ez
elvi kérdés, arról szól a történet, hogy a cím birtokosa végez –e olyan többlet tevékenységet, ami
a címhez kötődik, vagy nem.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy bár az előterjesztésben nem így szerepel,
de az alpolgármester visszahívása mindig polgármesteri hatáskör volt. Hozzá teszi, hogy tőle még
senki nem kérte azt a polgármesteri utasítást, hogy milyen feladatai vannak a társadalmi
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megbízatású alpolgármesternek. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb hozzászólás, felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 484
Száma: 12.02.27/5/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:41
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Minősített szavazás
Tárgya: 121/2010 illetve 122/2010 (XII.13.) számú határozatának módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
2
6
3
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
18.18
16.67
54.55
50.00
27.27
25.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 2 fő igen szavazattal 6 fő nem
és 3 fő tartózkodással, a testület Tordai Miklós képviselő javaslatát – miszerint a társadalmi
megbízatású alpolgármester illetménye, mely a 122/2010 sz. határozat szerint 100.000 Ft/hó,
egyezzen meg a mindenkor érvényes képviselői illetménnyel, ami jelenleg 40.000 Ft/hó –
elutasítja.
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6. napirend: 32/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés munkabér-hitelkeret megnyitása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Állam Kincstár furcsa módon
finanszírozza az önkormányzatokat, de egyenlőre még nem tudják, hogy milyen módon fogják a
pénzeket kapni. Úgy tűnik, hogy meg tudták beszélni néhány vállalkozóval, hogy néhány nappal
előbb fizessék be az iparűzési adójukat. Mégis célszerűnek tűnik, - mivel a MÁK-tól a pénz
nagyon gyakran 3.-án, 4.-én, 5.-én érkezik meg - egy ún. bérhitel keretet igénybe venni. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat egy havi bérét elő tudják finanszírozni, s mikor megkapják a
MÁK-tól a pénz, akkor ez kiegyenlítődik.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Megkérdezi, hogy ez azt jelenti -e, hogy az 50 milliós
keret elfogyott.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem. A rulírozó hitel -38 millió forinton
van, ami akár változhat is, ha valamennyi adó befolyik.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Úgy tudja, hogy a költségvetési rendeletükbe ez úgy szerepel, hogy
ez nem igényel döntést, viszont ha felvette a Hivatal, akkor a Képviselő-testültet tájékoztatni kell.
Megkérdezi, hogy ez a hitelkeret ösztönzi–e arra a gazdálkodókat, hogy ésszerűen
gazdálkodjanak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az önkormányzatok jellemzően március
15-e és szeptember 15-e után kapják meg az adóbevételüket, ami azt jelenti, hogy addig
gyakorlatilag nincs pénzük, ám a számlákat fizetni kell, a működési feltételeket biztosítani kell.
Ezentúl olyan tételek is voltak, amik beruházásra mentek el, s melyeknek szintén a rulírozó hitel
volt a forrása.
 Kővári András, képviselő: Elmondja, hogy az idei költségvetésük 400.000 cserép muskátli
árát tartalmazza. 100 millió forint feletti összeg amit béren kívüli juttatásként terveztek, melyhez
ez a 20 millió forint jön. Akkor nem érti, hogy miként van egyensúlyba a költségvetés.
 Dr. Szente Kálmán. Kéri, hogy értsék meg, hogy mi a különbség egy költségvetés, egy cashflow és pl.: egy működési költség között.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megerősíti a polgármester úr által elmondottakat. Az
elfogadott költségvetésben a tervezett számok szerepelnek, az, hogy mennyi pénz van a
kasszában, az teljesen más tény. Hozzá teszi, nem örvendetes tény, mert lehetne több pénzük is,
ha a számláikat időben fizetnék, és időben kapnák meg a normatívákat, továbbá, ha az
illetményekre kapott támogatással is tisztában lennének. Úgy látja, hogy mióta véghez vitték a
Lustige beruházást, azóta folyamatosan rákényszerülnek a folyószámlahitel felvételére. Hozzá
teszi, hogy sok önkormányzat rég óta ingatlan eladásból fedezi a működési kiadásait, de ők még
ettől szerencsére messze állnak. Úgy véli, hogy ha a számokat előre tudják, akkor lehetett volna
olyan javaslatot tenni, hogy fogják vissza a fejlesztéseiket s hozzák egyensúlyba a tényleges
költségvetésüket, s akkor talán jövőre nem kellett volna folyószámla hitelt felvenni. Bár nagyobb
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beruházást – teszi hozzá – napjainkban csak hitelből lehet fedezni.
 Dr. Szente Kálmán: Elmondja, hogy Solymár 2012. évi költségvetésében nincs hitelfelvétel.
Amiről szó van, az egy átmeneti finanszírozási igény, ami ilyen módon finanszírozásra kerül.
Hozzá teszi, hogy 2006-ban mikor átvette a polgármesteri széket, mindig 4-6 millió forint volt a
kasszában, melyből másfél év alatt 100 millió forintos aktívum keletkezett. Sok beruházás történt,
s saját erőforrásból felépítettek egy óvodát, míg más önkormányzatok hiánnyal,
ingatlaneladásokkal vagy hitelekkel tervezik a költségvetésüket. Hozzá teszi az is lehetséges
lenne, hogy 8-án fizetik ki a béreket, amikor bejön a pénz, de senki nem akar kiszúrni az
alkalmazottakkal.
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, jó dolognak tartja azt, hogy az önkormányzat
feszesebben gazdálkodik. Számára a rulírozó hitel igénybevétele a normális gazdálkodás része.
Korábban a Pénzügyi Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a Hivataltól a nagyobb kifizetésekről,
ám ez a fajta tájékoztatás megszűnt. Ha továbbra is látnák ezeket, akkor lehet, hogy nem is
kellene ilyenekről beszélni, mert tisztában lennének a bevételek és kiadások alakulásokkal,
valamint az ütemezéssel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a limit határ feletti kimutatásokat
költségvetési tervezési időszakban a Pénzügyi Iroda márciusban készíti elő, talán már kiküldésre
is került az anyag. Ezt a gyakorlatot továbbra is folytatni fogják. Ez mindig így történik,
különösen most, mikor át kellett állni az új fajta költségvetési rendszerre.
 Kővári András, képviselő: Elmondja, tisztában van azzal, hogy mi a cash-flow. Az
előterjesztésből idéz, miszerint bár az önkormányzat finanszírozása biztos lábakon áll, a
finanszírozási környezet ellenére, ugyanakkor ez az időszak illetve a nyár végi illetve
szeptemberi időszakban szükség lehet ilyen hitel igénybevételére. Úgy véli, hogy ha 20%-kal
csökkentették volna a béren kívüli juttatásokat akkor, nem lett volna erre szükség.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy mindent lehet, például vissza
vehetik a cafetériát, de az nem azt jelenti, hogy most lesz 20 millió forintjuk.
 Kővári András, képviselő: Elmondja, hogy a költségvetésbe 100 millió forint fölött van a
béren kívüli juttatás, ha ezt három hónapra veszi az 25%, de ő csak 20%-ról beszél ami, jelen
esetben szintén 20 millió forint. Hozzá teszi, hogy hiánnyal nem szabad költségvetést tervezni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, úgy hogy ahogyan eddig, most sem hiánnyal
tervezték a költségvetést. Hozzá teszi, hogy ha minden béren kívüli juttatást elvonnak, akkor
esetleg februárra kvázi spóroltak 20 millió forintot. Tekintettel arra, hogy nincs hozzászólás
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 485
Száma: 12.02.27/6/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 17:58
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Munkabér hitelkeret
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
6
3
2
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
54.55
50.00
27.27
25.00
18.18
16.67
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 6 fő igen szavazattal 3 fő nem
és 2 fő tartózkodással, a testület a 25/2012 (II.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
hozzájárul munkabérhitel-keret megnyitásához 2012. március 1. napjától legfeljebb 20
millió forint összeghatárig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést
aláírja az Önkormányzat képviseletében.

7. napirend. 33/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Művelődési Ház Alapító
Okiratának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van –e kérdés illetve hozzászólás.

37

 Lőrincz Beáta, képviselő: Megjegyzi, hogy technikai jellegű módosításokról van szó.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megerősíti a képviselő asszonyt.
 Cser Angéla, képviselő: Az Alapító Okirat 9. pontja kapcsán megkérdezi, hogy a
költségvetési szerv típusához a múzeum miért nem lett felvéve.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt válaszolja, hogy a 11. pontba rögzítve van a feladat, amit
ehhez kapcsolódóan ellát. Hozzá teszi, hogy az intézmény a nevében nem is szerepel a
Gyűjtemény, de utána néz.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Valószínűnek tartja, hogy az említett pontban egy tevékenységet
kell megjelölni, de a 11. és 14. pontba fel vannak sorolva a gyűjteményhez kapcsolódó feladatok
is.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 486
Száma: 12.02.27/7/0/A/KT
Ideje: 2012 február 27 18:02
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Művelődési Ház Alapító Okirata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
1
11
0
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szentkláray Ferenc
Szeghy Krisztina

Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással, a testület a 26/2012 (II.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy az
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását és az
egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja.
Melléklet a 26/2012. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozathoz
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve:

Solymár Nagyközség Apáczai Csere János
Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az intézmény székhelye:

2083 Solymár, Templom tér 25.

3. Az intézmény telephelye:

2083 Solymár, Templom tér 2.

4. Az intézmény alapítója:

Solymár Nagyközség Önkormányzata

5. Az intézmény tagintézményei:

Községi könyvtár,
Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény

6. Az intézmény bankszámlaszáma: OTP Bank 11742245-15564188-00000000
7. Az intézmény adószáma:

15564188-2-13

8. Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete;
2083 Solymár, József Attila u. 1.
9. Az intézmény típus szerinti besorolása:
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Költségvetési szerv típusa: művelődési ház és könyvtár
Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő
10. Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
2083 Solymár, József Attila u. 1.
11. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 48. §, 64. § és 76. §-ban meghatározott, a közérdekű muzeális gyűjtemények
és kiállítóhelyek üzemeltetésére, a települési könyvtári ellátásra vonatkozó, valamint a helyi
közművelődés biztosításával összefüggő tevékenység ellátása.
12. Az intézmény működési köre:
Solymár Nagyközség közigazgatási területe
13. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv
14. Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény TEÁOR száma:

Szakágazat száma:

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9004 Művészeti létesítmény működtetése
900400 Művészeti létesítmény működtetése

Alaptevékenység alapvető szakfeladata:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910123 Könyvtári szolgáltatás
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
15. Ellátandó feladatok szakfeladat rend szerinti besorolása:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
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910502 Közművelődési intézménye, közösségi színterek működtetése
16. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásában:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17. Az intézmény vezetése, képviseletére jogosultak, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
17.1 Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázati eljárás útján, meghatározott időtartamra,
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A pályázati
eljárással kapcsolatos teendőket a jegyző látja el. A megbízás előkészítése az oktatási és
közművelődési bizottság feladata.
17.2 Az intézmény képviselete:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott intézményi alkalmazott.
17.3 Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvényről szóló 1959. évi IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó

18. Az intézmény szervezeti és működési rendje:
Az intézmény szervezeti és működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza
meg melyet Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.
Az alapító okirat az állami szervek iratainak védelméről és selejtezéséről szóló rendelkezések
értelmében nem selejtezhető.
Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) a Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 27-i ülésén a 26/2012. (II.
27.) számú határozattal fogadta el.
Solymár, 2012. február 27.

Dr. Szente Kálmán
polgármester
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a munkát és az ülést 18:05 perckor bezárja.
Solymár, 2012. március 13.

Jegyzőkönyvet készítette: Eötvös Anita

A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

…………………………………..
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

…………………………………..
Emesz Lajos
Alpolgármester
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