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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 2/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és intézményei
2012. évi költségvetése tárgyában (I. forduló)
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 3/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 12/1999. (X.7.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
3. 4/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.) számú rendelet módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, képviselő
4. 5/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Nagy János kérelme ügyében
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
5. 6/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés térítésmentes tankönyvhasználat ügyében
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, Lőrincz Beáta képviselők
6. 7/2012. sz. előterjesztés: Budapest Északi Duna-Híd Esztergom vasútvonal korszerűsítése
kapcsán, Solymár területétét érintő településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
7. 8/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvári
kinevezésének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester

Rendőrőrs

őrsparancsnoki

8. 9/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvár Pedagógiai Szakszolgálathoz történő
csatlakozása ügyében
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
9. 10/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Művelődési Ház állományába nem tartozók
személyi juttatásainak valamint a művészeti csoportvezetők költségtérítésének és a
Művelődési Ház munkáltatói döntés szerinti keretösszeg emelésének lehetősége tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:
10. 11/2011 sz. előterjesztés: Útépítési hozzájárulások ügyében érkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket, egyben megállapítja, hogy a
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Képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy február 2-án rendkívüli Képviselő-testületi
ülést tartottak, tekintettel a bölcsőde pályázatra. Kéri, hogy a 12/2012. számú – helyszíni
kiosztású – napirendet, sürgősségre való tekintettel vegyék napirendre. Felteszi szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 368
Száma: 12.02.06/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 12/2012. sz előterjesztés napirendre vétele
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
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szentkláray Ferenc
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.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy 12/2012 számú, az Ezüstkor Szociális
Gondozó Központ házi segítségnyújtásra, családsegítésre, valamint gyermekjóléti
szolgáltatásra vonatkozó szakmai programjának tárgyában készült előterjesztést 9.
napirendi pontként tárgyalja.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A 2/2012 számú – 2012. évi költségvetés tárgyában
készült - előterjesztést, utolsó napirendként javasolja tárgyalni. Felteszi szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 369
Száma: 12.02.06/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:15
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 2/2012 számú előterjesztések
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 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 2/2012 számú Solymár Nagyközség
Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése tárgyában készült előterjesztést
utolsó napirendi pontként tárgyalják.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettettel arra, hogy a pilisvörösvári rendőrőrs
tárgyában készült előterjesztéshez vendégek érkeztek, javasolja, hogy vegyék előre és első
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napirendként tárgyalják az anyagot. Felteszi szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 370
Száma: 12.02.06/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:16
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 8/2012. napirend
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 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy 8/2012 számú, Pilisvörösvári Rendőrőrs
őrsparancsnoki kinevezésének tárgyában készült előterjesztés első napirendi pontként
tárgyalják.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendekhez kapcsolódóan van e
még módosító javaslat. Tekintettel arra, hogy nincs, megkérdezi, hogy napirend előtt kíván –e
valaki felszólalni.
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 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Az utcanév táblákra hívja fel a figyelmet, miszerint egyes
szakaszokon nincs kihelyezve, míg máshol a településhez nem méltóak a táblák. Kéri, hogy
ennek rendezését vegyék be a programba.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselő úrral. Elmondja, hogy Solymáron
jelenleg legalább 4 féle utcanév tábla van kihelyezve. Javasolja, hogy az illetékes bizottság
döntse el a milyen formájú legyen a névtábla. Ha kellőképpen elő van készítve – teszi hozzá – ki
lehet rá írni pályázatot.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Elmondja, hogy a múlt héten a DMRV hosszabb időre
lezárta a vizet. Kéri, hogy a jövőben erről időben értesítsék a lakosságot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy abban az esetben van mód az értesítésre,
ha a DMRV őket is értesíti, ugyanakkor a DMRV köteles a közintézményeket értesíteni. A
probléma – teszi hozzá – jellemzően az, hogy ezek csőtörésekből adódnak.
 Ordódy György, képviselő: Kerekhegyi útviszonyokat kifogásolja, miszerint nem
kellőképpen takarítják a havat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a hókotró gépek folyamatosan járnak
a településen. Kéri, hogy ezt az üzemeltetésnek jelezzék. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb
felszólaló, kéri, hogy szavazzanak a módosított napirendről.

Szavazás eredménye
#: 371
Száma: 12.02.06/0/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Módosított napirend
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

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
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-

Gaal Gergely
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
Igen
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja:
MÓDOSÍTOTT NAPIREN
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 8/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnoki
kinevezésének véleményezése tárgyában – Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
ELFOGADVA 2/2012-H
2. 3/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 12/1999. (X.7.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
MEGALKOTVA 1/2012-R
3. 4/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.) számú rendelet módosítása
tárgyában – Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, képviselő
MEGALKOTVA 2/2012-R
4. 5/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Nagy János kérelme ügyében – Előterjesztő:
Emesz Lajos, alpolgármester
ELFOGADVA 3/2012-H
5. 6/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés térítésmentes tankönyvhasználat ügyében –
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, Lőrincz Beáta képviselők
ELFOGADVA 4/2012-H
6. 7/2012. sz. előterjesztés: Budapest Északi Duna-Híd Esztergom vasútvonal korszerűsítése
kapcsán, Solymár területétét érintő településrendezési eszközök módosítása – Előterjesztő:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
ELFOGADVA 5/2012-H; MEGALKOTVA 3/2012-R
7. 9/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvár Pedagógiai Szakszolgálathoz történő
csatlakozása ügyében
– Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
ELFOGADVA 6/2012-H
8. 10/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Művelődési Ház állományába nem tartozók
személyi juttatásainak valamint a művészeti csoportvezetők költségtérítésének és a
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Művelődési Ház munkáltatói döntés szerinti keretösszeg emelésének lehetősége tárgyában –
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
ELFOGADVA 7/2012-H
9. 12/2012. sz. előterjesztés: Ezüstkor tárgyában – Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán,
polgármester
ELFOGADVA 8/2012-H
10. 2/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és intézményei
2012. évi költségvetése tárgyában (I. forduló) – Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán,
polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
11. 11/2011 sz. előterjesztés: Útépítési hozzájárulások ügyében érkezett kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester

1. napirend: 8/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvári Rendőrőrs
őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az előterjesztést miszerint a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője 2011. december 9. napján érkezett levelében megkereste Solymár
Nagyközség Önkormányzatát, abból a célból, hogy a Képviselő-testület alkosson véleményt Dr.
Medveczki Zsolt r. százados úr 2012. január 1-jei Pilisvörösvári Rendőrőrsi őrsparancsnoki
kinevezését illetően. Megkéri Dr. Medveczki Zsoltot, hogy mutatkozzon be.
 Dr. Medveczki Zsolt, vendég: Elmondja, hogy 1995-ben kezdte rendőri pályafutását. 2009ben került a budaőrsi rendőrkapitánysághoz. Tavaly novemberben érkezett felé a felkérés,
miszerint vezesse a pilisvörösvári rendőrkapitányságot.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Megkérdezi, hogy hosszú távra tervez –e.
 Dr. Medveczki Zsolt, vendég: Azt válaszolja, hogy ő maga hosszú távon tervez. Letelepedni
is itt szeretne.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A létszámra kérdez rá.
 Dr. Medveczki Zsolt, vendég: Azt feleli, hogy február 4-vel már érkezett egy kolléga, míg
április 1-re újabb 4 kolléga kerül a kapitánysághoz.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a korábbi rendőrkapitánnyal beszéltek arról a
lehetőségről, hogy Solymár frekventált területein segítenek nekik a gyorshajtás
visszaszorításában. Megkérdezi, hogy az elődje ezen ígéretet megtudja –e tartani.
 Dr. Medveczki Zsolt, vendég: Azt válaszolja, hogy december óta folyamatosan mérnek
Solymáron.
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 Dr. Csipler Norbert, vendég: Felkészültnek tarja a feladatra Dr. Medveczki Zsolt urat és a
bizalmát élvezi. Kéri a képviselők támogatását.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a támogató határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 372
Száma: 12.02.06/8/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Pilisvörösvári rendőrőrs parancsnok kinevezése
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 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület 2/2012 (II.06.) számú határozatával úgy dönt, hogy
támogatja Dr. Medveczki Zsolt r. százados, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Pilisvörösvári Rendőrőrsének őrsparancsnokává történő kinevezését.
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2. napirend: 3/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 12/1999. (X.7.)
számú önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy sok probléma van a fakivágásokkal,
ezentúl magasabbrendű jogszabályokkal sem feltétlenül illeszkedik az immár 13 éve hatályban
lévő rendeletük.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megerősíti a polgármester urat abban, hogy egyre több ügyfél
kifogásolta azt, hogy magánterületen történő fakivágáshoz engedélyt kell kérnie, továbbá az öt
ezer forintos illetéket is, ezért tett javaslatot a rendelet módosítására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, illetve módosítás.
Tekintettel arra, hogy nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 373
Száma: 12.02.06/2/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: A környezet védelméről szóló 12/1999. (X.7.) számú önkormányzati 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

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
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-

Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Szeghy Krisztina

Igen
Igen
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a környezet védelméről szóló 12/1999. (X. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
szóló 1/2012. (II. 7.) rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzat
1/2012. (II. 7.) rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló
12/1999. (X. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 12/1999.
(X. 7.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Rendelet 16. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„16. § (2) Fás szárú növényt közterületen előzetes engedély nélkül kivágni nem lehet.”
(2) A Rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„16. § (3) A fás szárú növények védelméről külön jogszabály rendelkezik.”
(3) A Rendelet 16. § (4)-(5) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2. §
(1) A Rendelet 39. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Aki a jelen rendelet 9. § (2)-(5) bekezdésében, 10. §, 11. §, 12. §, 13. §-ában, valamint 30. §ában, valamint 31. § és 32. §-ában foglaltakat megsérti szabálysértést követ el és 20.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírsággal, vagy 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
(2) A Rendelet 1-2. sz. mellékletét hatályon kívül helyezi.
3. §
(1) E rendeletmódosítással Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendeletmódosítást
a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. február hó 7. napján kifüggesztésre került.
2012. február hó 7. nap
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

3. napirend: 4/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség
Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.)
számú rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, képviselő
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, többször felmerült, hogy a Képviselő-testületi
ülésen elhangzott módosításokat célszerű lenne jogilag felülvizsgálni, mielőtt beépítésre kerül
egy-egy rendeletbe. A rendelet módosítás ennek a megoldására irányul.
 Cser Angéla, képviselő: Ő maga a problémát abban látja, hogy hétfőn 8-12 óra között kell
eljuttatni írásban a módosítást, mely úgy véli, hogy nehezen megoldható, tekintettel arra, hogy
csak hétvégén tudják áttanulmányozni az anyagot.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Elmondja, hogy az írásbeli módosító javaslatoknak az a célja,
hogy a jogszabályoknak megfelelően megtudja fogalmazni a módosítás szöveget. Hozzá teszi,
hogy az anyagot jellemzően csütörtökön küldik ki, ezentúl az illetékes bizottságok, és a
képviselők is megkapják azt, már a Képviselő-testületi ülés előtt, amikor a hatáskörrel rendelkező
bizottság tárgyalja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ő maga úgy gondolja, hogy nem folytathatják tovább az
eddigi gyakorlatot. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás illetve módosítás. Tekintettel arra, hogy
nincs, felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 374
Száma: 12.02.06/3/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
12

Minősített szavazás
Tárgya: SZMSZ módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
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
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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 2/2012. (II. 7.) rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzat
2/2012. (II. 7.) rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
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A Rendelet 25. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„25. § (11) Rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztések tekintetében a módosító indítványokat a
jegyző felé írásban kell eljuttatni, legkésőbb az ülést megelőzően, az ülés napján déli 12 óráig.”
2. §
(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.
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

hogy

e

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. február hó 7. napján kifüggesztésre került.
2012. február hó 7. nap
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

4. napirend: 5/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Nagy János kérelme
ügyében
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az előterjesztést, miszerint Dr. Nagy János Bt.
helyett Kft. keretében kívánja folytatni a tevékenységet, valamint, hogy továbbra is szeretné
foglalkoztatni, Dr. Árki Ildikót, mint háziorvost, aki részmunkaidőben a Mediscus Kft.
alkalmazásában dolgozna. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, melynek megfelelően a
szerződést módosítani szükséges.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy Dr. Nagy János több mint két évet külföldön
dolgozott, és a Képviselő-testület hozzájárulásával adta át a praxisát Dr. Árki Ildikónak. Hozzá
teszi, hogy nem jár pénzügyi kihatással a szerződés módosítása.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Úgy gondolja, hogy ez csak formalitás.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
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#: 375
Száma: 12.02.06/4/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Dr. Nagy János kérelme
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 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület 3/2012 (II.06.) számú határozatával hozzájárulását adja,
hogy Dr. Nagy János háziorvos a Mediscus Kft. (székhelye: 2083 Solymár, Meredek u. 27.)
képviseletében lássa el az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi teendőit. Tudomásul
veszi, hogy a Mediscus Kft. Dr. Árki Ildikót részmunkaidőben, mint háziorvost alkalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a vonatkozó szerződésmódosítás
aláírására.
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5. napirend: 6/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés térítésmentes tankönyvhasználat
ügyében
Előterjesztő: Takácsné Nagy Eszter, Lőrincz Beáta képviselők
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy költségvetést érintő előterjesztésről van
szó.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy a zeneiskola térítési díjainak megállapításánál is
fontosnak tartották, hogy támogassák a családokat, ezért adtak részletfizetési lehetőséget, s
nagycsaládos kedvezményt. Ő maga is 3 gyermek édesanyja, s tudja, hogy milyen terheket ró az
iskolakezdés a családokra. Az iskola költségvetése 360 millió forint, melyhez viszonyítva ez az
összeg elenyésző. Hozzáteszi, hogy kormányzati lépések is megszületendőben vannak e témában,
de az, felmenő rendszerben kívánja bevezetni az ingyenességet. Hozzáteszi, hogy ehhez
kapcsolódóan rendelet-tervezetet kell kidolgozni, melyre a határozati javaslat szerint a jegyzőt
kérnék fel.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Méltányosnak és támogatandónak tartja az elképzelést.
Ugyanakkor a tartalmat világosítani szükséges, példaként azt említi, hogy utána vissza kell –e
adni a tankönyveket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy manapság már úgy készülnek a könyvek,
hogy azok nem igazán használhatók újra, mivel általában munkafüzetek is, tehát beleírnak a
tanulók. Ugyanakkor egyetért abban a képviselő úrral, hogy szabályozni lehetne.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Megkérdezi, hogy a 3,7 millió forintos összeg, a
költségvetési rendeletben betervezett 1,8 millió forinton felül értendő –e.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Megerősíti a polgármester urat abban, hogy a rendeletben fektetik
majd le a szabályokat. Dobrovkáné Dér Borbála képviselő asszony kérdésére azt feleli, hogy azon
felül értendő a tétel, a 380 ezer forintos önkormányzati támogatást szeretnék 3,7 millió forintra
megemelni. Ebből az összegből biztosítanák az ingyenes tankönyveket, kivéve a nyelvkönyveket.
 Emesz Lajos,alpolgármester: Hozzá teszi, hogy ez az összeg csökkenne 650 ezer forinttal,
abban az esetben, ha a kormány szeptember 1-től bevezetné az ingyenes tankönyvet, ami az első
osztályosokat érintené.
 Tordai Miklós, képviselő: Az előterjesztésből idéz, miszerint a tankönyv az iskola könyvtári
állományába kerülne. Ő maga ezzel nem ért egyet, kéri, hogy a rendelet-tervezet kidolgozásánál
ezt gondolják meg.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Példaértékűnek tartja a kezdeményezést. Úgy véli,
hogy a rendeletet úgy kell megalkotni, hogy előtérbe helyezik a szociálisan hátrányos családokat.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az új alaptantervnek megfelelően átíródnak a tankönyvek. Hozzá
teszi, hogy a tantestület örül a kezdeményezésnek, de annak is örülnének, ha a B épületbe
kialakítanának egy tornaszobát, vagy egy másik helyiséget.
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 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy ez az előterjesztés nem a szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családokról szól, hanem minden olyan solymári családról, akiknek a gyermeke
az önkormányzat által fenntartott iskolába jár. Hozzá teszi, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekeknek alapból ingyen tankönyv jár.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Elmondja, hogy nem az iskola támogatásáról van szó,
hanem a solymári családok támogatásáról. Hozzá teszi, hogy sokat gondolkodtak a szociális
támogatásról, de véleményük szerint a mai szociális törvények nem biztos, hogy a realitást
tükrözik. Ő maga felhívta az Oktatási Minisztériumot, s a tankönyvpiaci változások kapcsán arról
tájékoztatták, hogy a veszprémi kiadóval tárgyalnak. 3 tankönyvcsomagot említettek neki. Úgy
gondolja, hogy a B épület, más téma.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 376
Száma: 12.02.06/5/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:54
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Ingyenes tankönyv
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
1
12
0
0
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

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Szeghy Krisztina

Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület 4/2012 (II.06.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola solymári állandó lakóhellyel rendelkező
tanulói számára, a 2012/13-as tanévtől kezdődően – az idegen nyelvi tankönyvek kivételével –
térítésmentesen biztosítja a tankönyvek használatát.
Felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az intézményvezetővel egyeztetve az
térítésmentes tankönyvhasználathoz szükséges tankönyvek beszerzésének előirányzatát, az
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe szerepeltetni szíveskedjen.
Felkéri a jegyzőt, hogy a térítésmentes tankönyvhasználat rendjére vonatkozó rendelet-tervezetet a
képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő.

6. napirend: 7/2012. sz. előterjesztés: Budapest Északi Duna-Híd Esztergom
vasútvonal korszerűsítése kapcsán, Solymár területétét érintő településrendezési
eszközök módosítása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a NIF elkészítette a terveket, melynek
megvalósításához a szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot módosítani kell. Hozzá
teszi, hogy már sokszor tárgyalták ezt részleteiben, és lakossági fórum is volt a témában. Az
állami főépítész záró véleménnyel ellátta, az ő feladatuk a határozati javaslat és a rendelet
jóváhagyása.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, már jelezte, hogy a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság nem tárgyalta meg az anyagot, mert bár bent volt a
napirendben, de nem tudták megtárgyalni. Ő maga a főépítész asszonnyal szerette volna végig
beszélni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ő maga beterjesztette a bizottság elé.
Nem szeretné, ha emiatt csúszna a megvalósítás.
 Cser Angéla, elnök: Elmondja, hogy a főépítész tájékoztatása szerint az anyag akár a február
20-ai Képviselő-testületi ülésre is visszajöhet.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Nem vonja vissza az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van
e valakinek hozzászólása. Tekintettel arra, hogy nincs, felteszi szavazásra a határozatot.

Szavazás eredménye
#: 377
Száma: 12.02.06/6/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:59
18

Nyílt, Határozat;Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Településrendezési eszközök módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
9
2
1
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
75.00
75.00
16.67
16.67
8.33
8.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 9 fő igen szavazattal 2 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület 5/2012 (II.06.) számú határozatával – az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3)
bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a Piliscsaba településszerkezeti
tervéről szóló 58/2001. (IX. 21.) Ök. számú határozatot a jelen határozat mellékleteit képező
településszerkezeti terv szerint módosítja.
Jelen határozat
1. számú mellékletét
a településszerkezeti terv szöveges munkarészének módosításai:
- 2.2. Terület felhasználási változások,
- 3. Területi mérleg,
- 4. Terület felhasználási kategóriák ismertetése című pontok vonatkozásában.
2. számú mellékletét
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Solymár nagyközség településszerkezeti terve I. jelű „Terület felhasználás” című
tervlapjának módosítása képezi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 378
Száma: 12.02.06/6/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 16:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minősített szavazás
Tárgya: HÉSZ módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
2
1
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
75.00
75.00
16.67
16.67
8.33
8.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 9 fő igen szavazattal 2 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2001. (IX. 20.) ök.
számú rendelet módosításáról szóló 3/2012. (II.7.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat
3/2012. (II. 7.) számú
rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2001. (IX. 20.) ök. számú rendelet módosításáról
1.§
A HÉSZ 1.§ (4) bekezdése az alábbi szerint módosul:
„Az építési szabályok területi lehatárolását a rendelet mellékletét képező M=1:2.000
méretarányú belterületi, M=1:1000 és M=2000 méretarányú a részletes szabályozási tervekhez
készült, valamint az M=1:5.000 méretarányú külterületi szabályozási tervlapok tartalmazzák.
Jelen szabályozási előírásokat a szabályozási tervlapokkal együtt kell alkalmazni.”
2.§
A HÉSZ 2.§ (2) bekezdése az alábbiakkal kiegészül:
„Építési hely
Megtartandó fa/fasor
Telepítendő fasor
Tervezett 10-es út helybiztosítása érdekében a telek be nem építhető része
Épülettel be nem építhető telekrész
Jelentős felszíni gépjárműtároló
Kerékpárút
Gyalogos kapcsolat
Műtárgy
Felszínmozgással érintett terület
Folyóvizek védőtávolsága
Helyi jelentőségű ökológiai folyosó”
3.§
A HÉSZ 4.§ (3) bekezdésének területfelhasználási egységeinek, építési övezeteinek felsorolása,
elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Lakóterületek
Kisvárosias lakóterület
KL - OTÉK szerint Lk
Kertvárosias lakóterület
KEL - OTÉK szerint Lke
Vegyes területek
Településközponti vegyes terület
TV - OTÉK szerint Tk
Gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Gk - OTÉK szerint Gksz
Egyéb ipari gazdasági terület
IG
Különleges területek
Intézményterületek (pl. oktatási központ)
pl.: OKP
Sportolási célú területek
SP - OTÉK szerint K-Sp
Szennyvíztisztító területe:
eszv - OTÉK szerint K-Szv
Temetőterület
T
Hulladékkezelők területe
H
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Tartalékterületek
Konferenciaközpont tartalék területe

pl.: T.KOKP”
4.§

(1) A HÉSZ 6.§ (2) bekezdésében az építési övezetek elnevezése az alábbiak szerint változik:
„Kisvárosias lakóterület (övezeti jele: KL - OTÉK szerint Lk)”
„ KL-1 - OTÉK szerint Lk-1”
„ KL-2 - OTÉK szerint Lk-2”
(2) A HÉSZ 6.§ (2) bekezdésében a KL-1 jelű övezet megnevezése az alábbi szerint módosul:
„KL-1- OTÉK szerint Lk-1 jelű építési övezet”
(3) A HÉSZ 6.§ (2) bekezdésében a KL-1 jelű övezet előírásai közül törlésre kerül a „A
területen telekalakítás nem engedélyezhető.” sor.
(4) A HÉSZ 6.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Kertvárosias lakóterület (övezeti jele: KEL - OTÉK szerint Lke)”
„KEL-1- OTÉK szerint Lke-1 jelű építési övezet
· A kialakítható legkisebb telekterület: 700 m2.
· A beépítési mód: szabadonálló.
· A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.
· A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.
· A szintterületi mutató: 0,6.
· A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.
· A burkolt felület nagysága maximum 30%.
· A szabályozási terven jelölt területen telkenként maximum 4 lakás építhető”
„KEL-2- OTÉK szerint Lke-2 jelű építési övezet
· A kialakítható legkisebb telekterület : 550 m2.
· A beépítési mód: oldalhatáron álló.
· A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.
· A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m.
· A szintterületi mutató: 0,6.
· A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.
· A burkolt felület nagysága maximum 30%.”
„“KEL e-7- OTÉK szerint Lke e-7 jelű építési övezet
· A kialakítható legkisebb telekterület: 550 m2.
· A beépítési mód: oldalhatáron álló, amennyiben a telekszélesség azt lehetővé teszi,
úgy az oldalkertek megtartása mellett szabadonálló beépítés is engedélyezhető. A
Hutweide elnevezésű volt üdülőterületen az épületek kizárólag szabadonálló
beépítéssel helyezhetők el.
· A megengedett minimális beépíthető telekszélesség a PEMŰ és a Terstyánszky út két
oldalán fekvő területeken a szabályozási terv szerinti.
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·
·
·
·
·
·

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%.
A megengedett legnagyobb építménymagasság 5,0 m.
A szintterületi mutató: 0,6.
A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50%.
A burkolt felület nagysága maximum 30%.
A lakóövezetben a megengedett zajterhelés mértéke nappal 50dbA, éjjel 40dbA. A
szabályozási terven lehatárolt PEMŐ- és az üzemi terület mellett fekvő
területeken,nappal 60dbA, éjjel 50 dbA, mely határértékeket fokozatosan 5 éven belül
kell az előírt határértékekre csökkenteni. Az övezetben megvalósuló új
létesítményeknél, és épületeknél minden esetben be kell tartani nappal az 50 dbA, éjjel
a 40 dbA határértéket.”

„KEL e-8 - OTÉK szerint Lke e-8 jelű építési övezet
· A kialakítható legkisebb telekterület: 550 m2.
· A beépítési mód: oldalhatáron álló, amennyiben a telekszélesség azt lehetővé teszi,
úgy az oldalkertek megtartása mellett szabadonálló beépítés is engedélyezhető.
· A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.
· A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.
· A szintterületi mutató: 0,6.
· A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 50.
· A burkolt felület nagysága maximum30%.”
·
5.§
(1) A HÉSZ 7.§ -ának címe az alábbi szerint módosul:
“Településközpont vegyes területek
(övezeti jele: TV - OTÉK szerint Vt)”
(2) A HÉSZ 7.§ (27) bekezdése kiegészül:
„Vt e-8 jelű övezet
· A kialakítható legkisebb telekterület-méret: 550 m2.
· A beépítési mód: zártsorú.
· A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%.
· A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.
· A szintterületi mutató: 2,4
· A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 30%.
· A burkolt felület nagysága maximum 20%.”
6.§
(1) A HÉSZ 8.§ -ának címe az alábbi szerint módosul:
„Gazdasági terület
(övezeti jele: KG- OTÉK szerint Gksz, IG)”
(2) A HÉSZ 8.§ (2) bekezdésének felvezető szövege az alábbi szerint módosul:
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„Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk1- OTÉK szerint Gksz-1 jelű építési
övezet)”
(3) A HÉSZ 8.§ (2) bekezdésében a Gk jelű övezet megnevezése az alábbi szerint módosul:
„Gk- OTÉK szerint Gksz-1 jelű építési övezet”
(4) A HÉSZ 8.§ (3) bekezdés e) pontja az alábbi szerint módosul:
„(e) A terület maximális beépítettsége 50 %, és minimálisan a telek 25 %-a zöldfelületként
alakítandó ki, amely háromszintes növényállomány telepítése esetén 22 %-ra
csökkenthető.”
(5) A HÉSZ 8.§ (3) bekezdés építési övezetekre vonatkozó része kiegészül:
„10-es út menti Gksz-3 jelű építési övezet:
· beépítési mód: szabadon álló.
· megengedett legnagyobb beépítettség: 35%
· megengedett legnagyobb építménymagasság: 8,0 m
az épület legmagasabb pontja max. 10,0 m
· megengedett legnagyobb szintterületi mutató értéke: 1,0
· legkisebb telekterület: 3000 m²
· legkisebb zöldfelület a telekmérethez viszonyítva: 30%
a burkolt felület nagysága maximum 30%.”
7.§
(1) A HÉSZ 9.§ (1) bekezdés az alábbi szerint módosul
„(1) Különleges rendeltetésű területek azon területek, amelyekre az OTÉK 24. § -ának
előírásai vonatkoznak, s helyhez kötöttek, vagy jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre.
Solymár igazgatási területén ide soroltak a nem kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató
jellegű intézményterületek, a nagy kiterjedésű sportolási célú területek, a szennyvíztisztító
területe, a temető területe, és a hulladéklerakó területe. Övezeti jelük: OKT, SP- OTÉK
szerint K-Sp, K-Szv, T, H”
(2) A HÉSZ 9.§ (4) bekezdésében az építési övezetek megnevezései változnak az alábbi szerint:
„(4) Az OKT, KOKP, SP- OTÉK szerint K-Sp jelű építési övezet ………..”
(3)

A HÉSZ 9.§ (4) bekezdésének építési övezetei az alábbiak szerint módosulnak:

„SP - OTÉK szerint K-Sp jelű övezet:
A kialakítható legkisebb telekterület 2000 m2.
A beépítési mód: szabadonálló.
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.
A szintterületi mutató: 2,0.

Módosította: A 20/2001. (IX.20.) sz. rendelet módosításáról szóló, 12/2007. (VII.2.) sz. rendelet 9.§-a. -(Terstyánszky Ödön utca – 020 hrsz – 023/1 hrsz –
Széles utca – Rét utca – Avar utca – belterület határ – Cseresznye utca – Kert utca – Mély utca – által határolt terület) - Hatályos: 2007. július 2.

1
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A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 40%, háromszintes növényállomány
telepítése esetén 34%.
A burkolt felület nagysága maximum 20%.”
Törlésre kerül a Kmáv jelű övezet és előírásai.
Új építési övezettel kiegészül:
„eszv - OTÉK szerint K-Szv jelű övezet:
A kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2.
A beépítési mód: szabadonálló.
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%.
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.
A szintterületi mutató: 0,5 m2/m2.
A zöldfelület legkisebb mértéke a telekmérethez viszonyított 40%.
A burkolt felület nagysága maximum 20%.”
8.§
A HÉSZ 10.§ (2) bekezdésében szereplő területfelhasználási egységek és övezetek című táblázat
az alábbiak szerint módosul:
„
Közlekedési (közúti és
(K), (V)
közműterületek, hírközl. területek
-övezetei
(KÖu), (KÖk)
Zöldterületek, közparkok
(KP)
-övezetei
(KP), (Z-Kk)
Erdőterületek
(E)
- övezetei
(EV, Ev-2, E, Ee, Et)
Mezőgazdasági
rendeltetésű (M)
területek
- övezetei
(M1,
Mk-2,
Mk-3,
M3 - OTÉK szerint Má1,
M4,
M5 - OTÉK szerint Má3,
M6 - OTÉK szerint Má4)
Egyéb rendeltetésű területek
(e)
- övezetei
(eV, eSzv)
Különleges rendeltetésű területek (Kt)
Belterületi kertterületek
(Ke)
Vízgazdálkodási területek
(ev - OTÉK szerint V)
Természetközeli terület
Tk
„
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9.§
A HÉSZ 11.§ -ának helyébe lép:
„Kötöttpályás közlekedési területek
(övezeti jele: KÖk)
(1) A terület az országos közforgalmú vasút állomásainak, megállóhelyeinek, pályájának,
ezek működéséhez szükséges üzemi épületek, vízelvezetési és környezetvédelmi
létesítmények, valamint parkolók, utak, kerékpárutak, gyalogutak, továbbá közművek
és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az országos közforgalmú vasútvonal szabályozási tervlap szerinti védőtávolságán
belül építményt csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehet elhelyezni.”
10.§
(1) A HÉSZ 12.§- ának címe az alábbi szerint módosul:
„Közúti közlekedési területek
(övezeti jele: K – OTÉK szerint KÖu)”
(2) A HÉSZ 12.§ (1) bekezdése az alábbi szerint módosul:
„A terület az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, parkolók, járdák és gyalogutak,
mindezek csomópontjai, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítményei, továbbá közművek
és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.”
(3) A HÉSZ 12.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:
• A 10.sz.I.rendű főút új nyomvonala: B.I.c.
• A 10.sz.I.rendű főút jelenlegi nyomvonala: B.III.a.
• A 0175/23-as hrsz. utca: B.III.b.
• A 10. sz. gyorsforgalmi út: K.II.B.
• A 10. sz. külterületi mellékút: K.V.B.
• 11106 sz. országos mellékút: K.V.B - B.V.c.B.”
•
(4) A HÉSZ 12.§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A tervezett közutak kiépítéséhez szükséges szabályozási szélességek:
• 10.sz.I.rendő fıút új nyomvonala: 30 m
• 10.sz.I.rendő fıút jelenlegi nyomvonala: meglévő, megmaradó
• 0175/23 hrsz. utca: 10 m”
•
(5) A HÉSZ 12.§ (10) és (13) bekezdései törlésre kerülnek.
11.§
A HÉSZ 14.§ - ának címe az alábbi szerint módosul:
„Zöldterületek: közparkok, közkertek
(övezeti jele: KP, Z-KK)”
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12.§
A HÉSZ 15.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az erdőterületek az erdőállomány fenntartása és telepítése céljára szolgáló területek.
Rendeltetésük szerint az erdők:
- védelmi célú (védett és védőerdők), (tervi jele: Ev, Ev-2),
- egyéb, védelmi és gazdasági célt szolgáló erdők, (tervi jele: E, Ee),
- turisztikai célú erdők, (tervi jele: Et.).
(2) Az erdőterületek terület-felhasználási egységébe tartoznak a szabályozási tervben
lehatárolt, meglévő erdő művelési ágú területek, a tervezett erdők és az erdőtörvény
értelmezésében erdőhöz tartozó tisztások, vadföldek. Az erdők elsődleges rendeltetésük
szerint védelmi célúak.
(3) Az erdőterületi földrészletek tovább nem oszthatók, igény és lehetőség szerint
összevonhatók. Épületek szabályozási terv alapján helyezhetők el. Az övezetben kerítés
csak vadvédelmi céllal létesíthető.
(4) Az Ev övezethez tartoznak természetvédelem alatt álló védett erdők.
(5) Az Ev-2 övezethez tartoznak tervezett véderdők és védő zöldsávok. Utóbbiak területe min.
85 %-ban zárt faállománnyal telepítendő be, fennmaradó részük gyepes és cserjés
felületként alakítható ki. Ilyen véderdősáv telepítendő a tervezett vasutak és közutak,
valamint tervezett belterületek között, illetve a szennyvíztisztító környezetében. A
bányaművelésre kerülő területen a védőerdősávok helyét a rekultivációs tervben kell
meghatározni.
(6) Az E és Ee (Vasútvonal rekonstrukció SZT területi hatálya alá tartozó területrészre
vonatkozóan) övezetbe tartoznak az egyéb meglévő erdőterületek.
(7) Az Et övezetbe tartoznak a turisztikai célú erdők amelyek legalább 10 hektár nagyságú
területe építhető be maximum 3 %-os beépítési százalék figyelembevételével, részletes
szabályozási terv alapján az erdő rendeltetésének megfelelő rekreációs célú
építményekkel.
(8) A György-hegyen található turisztikai célú erdőterületen a szabadidő eltöltését szolgáló,
nem épület jellegű létesítmények – sétaút, pihenőhely, játszótér stb. - helyezhetők el,
épületek kialakítása nem engedélyezhető.”
13.§
(1) A HÉSZ 16.§ (1) bekezdés a) és b) pontja törlésre kerül.
(2) A HÉSZ 16.§ (1) bekezdés c) pontja az alábbi szerint módosul:
„(c) Solymár mezőgazdasági rendeltetésű külterületei az alábbi helyi övezetekbe soroltak:
M1, Mk-2, Mk-3, M3 - OTÉK szerint Má-1, M4; M5 - OTÉK szerint Má-3, M6 - OTÉK
szerint Má-4”
(3) A HÉSZ 16.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(a)
Az M1 jelű, kisparcellás mezőgazdasági övezet földrészletei egyenként kisüzemi
művelésre alkalmasak. E korábbi zártkert területen:
Az övezetben építhető egy, a beépítési százaléknak megfelelő, de minimum 30, maximum
60 m2 alapterületű, 3,5 m átlagos homlokzatmagasságú földszintes, gazdasági épület. Az
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övezetben meglévő, engedéllyel épült gazdasági épületek felújíthatók, és a beépítési
százaléknak megfelelő mértékig, de maximum 60 m2-ig bővíthetők. Az övezetben 3000 m2nél kisebb új földrészlet nem hozható létre és önállóan nem keríthető le közterület felé
sem.
A kertségek területe csak úgy válhat belterületté, ha a 36. §-ban foglalt belterületbe vonás
feltételeit kielégíti. Belterületbe csak a belterülettel határos, önálló szerkezetei egységet
képező – közterületekkel határolt tömbök – csatolhatók. Az övezetben a külterületszabályozási terven ábrázolt külterületi útszabályozás figyelembevételével történhet az
önerős közművek elhelyezése.
(b) Az Mk-2 jelű területen a különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.
Ha a földrészlet területe nem éri el az építmény elhelyezhetőségéhez szükséges
területnagyságot, úgy a tulajdonosok megállapodása alapján a közvetlenül szomszédos
telkek együttes területe szerint számított, egy közös építmény helyezhető el.
(c) Az Mk-3 jelű, kisparcellás mezőgazdasági övezet földrészletei egyenként kisüzemi
művelésre alkalmasak. E korábbi zártkert területen:
Az övezetben építhető egy, a beépítési százaléknak megfelelő, de minimum 30,
maximum 60 m2 alapterületű, 3,5 m átlagos homlokzatmagasságú földszintes,
gazdasági épület. Az övezetben meglévő, engedéllyel épült gazdasági épületek
felújíthatók, és a beépítési százaléknak megfelelő mértékig, de maximum 60 m2-ig
bővíthetők. Az övezetben 1500 m2-nél kisebb új földrészlet nem hozható létre és
önállóan nem keríthető le közterület felé sem.
A kertségek területe csak úgy válhat belterületté, ha a 36. §-ban foglalt belterületbe
vonás feltételeit kielégíti. Belterületbe csak a belterülettel határos, önálló szerkezetei
egységet képező – közterületekkel határolt tömbök – csatolhatók. Az övezetben a
külterület-szabályozási terven ábrázolt külterületi útszabályozás figyelembevételével
történhet az önerős közművek elhelyezése.
(d) Az M3 - OTÉK szerint Má-1jelű korlátozottan beépíthető mezőgazdasági övezet
földrészletein a terület 0,4 %-os beépítésével egy minimum 30-, maximum 120 m2-es
alapterületű, földszintes, maximum 4,5 m építménymagasságú gazdasági épület építhető
az övezet legalább 30 ha kiterjedésű és minimum 50 m szélességű földrészletein. Az
övezetben meglévő, engedéllyel épült gazdasági célú épületek megtarthatók, felújíthatók,
maximum 120 m2- ig bővíthetők. Az övezetben 3 ha - nál kisebb új földrészlet nem hozható
létre és önállóan nem keríthető le. A területen elhelyezhető építményt az adott terület
építési hagyományainak megfelelően kell kialakítani.
(e) Az M4 jelű, általános mezőgazdasági övezetben 10 hektáronként egy minimum 30 maximum (tömegében tagolt, összesen) 400 m2 alapterületű, földszintes, vagy tetőtér
beépítéses, maximum 4,5 m építménymagasságú gazdasági épület építhető. Indokolt
esetben a 10 ha- nál nagyobb, összefüggő földrészleten lakóépület is építhető maximum
+150 m2-es megnövelt alapterülettel, a fenti magassági paraméterekkel. Ennél nagyobb
alapterületet igénylő beépítés (pl. major, rekreációs létesítmény, stb.) e mezőgazdasági
övezetben lehetséges a fenti alapterület max. ötszörös mértékéig, részletes szabályozási
tervben meghatározásra kerülő feltételek szerint.
(f) Az M5 - OTÉK szerint Má-3 jelű övezetbe tartozó mezőgazdasági terület távlatban
agyagbányászatra előirányzott terület. Az övezet minimum 10 hektárt elérő földrészletén a
terület 0,4%-os beépítésével ideiglenes jelleggel építhető maximum 400 m2 alapterületű
max. 4,5 méter építménymagasságú építmény.
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(g) A bányatelek határai között fekvő ingatlant házhely kialakítására megosztani, vagy azon
építkezni csak a bányatelek jogosítottjának hozzájárulásával kiadott építésügyi hatósági
engedély alapján, az abban meghatározott feltételek megtartásával szabad.
(h) Az M6 - OTÉK szerint Má-4 jelű övezetbe tartozó mezőgazdasági terület nem beépíthető.
Ebbe az övezetbe tartoznak a Budai Tájvédelmi Körzet határán, annak távlati
pufferzónáját képező területek, a tájilag frekventált, érzékeny patakparti, illetve a
tulajdonilag rendezetlen külterületek.”
14.§
(1) A HÉSZ 17.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Üdülő- és lakófunkciójú épület külterületen nem építhető, kivéve lakóépület az M4 övezet
10 ha- nál nagyobb földrészletein, a 16.§. (2) bekezdés d) pont előírásai szerint. ”
(2) A HÉSZ 17.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A külterületen kerítés csak kivételesen, indokolt esetben, a beépített földrészlet
közterülettel határos oldalán (elsősorban élő sövényből) létesíthető, amennyiben a földrészlet
megfelel a 16.§ - ban előírt területi normatíváknak, a beépítetlen földrészletek nem keríthetők
le. A majorok, mezőgazdasági telephelyek lekerítését szabályozási terv alapján kell
meghatározni. ”

15.§
A HÉSZ az alábbi 18/A.§ - sal kiegészül:
„18/A. §
Vízgazdálkodási területek
(övezeti jele: ev, OTÉK szerint V)”
(1) Folyóvizek medre és partja, közcélú nyílt csatornák medre és partja, vízbeszerzési
területek és védőterületeik, vízművek,
(2) A vízfolyások és állóvizek medrének területe vízügyi terület. A kisvízfolyások part élétől
számított 6-6 m széles fenntartási sáv biztosítandó, mely lehetőleg gyepterületként
és/vagy útként alakítandó ki. A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások
vízjogi engedély alapján végezhetők.”
16.§
A HÉSZ az alábbi 18/B.§ - sal kiegészül:
„18/B. §
Természetközeli területek
(1) Tk jelű természetközeli területek övezetébe tartoznak azok a természetközeli állapotú
területek, amelyek az országos ökológiai hálózat övezetébe soroltak.
(2) 100.000 m²-t meghaladó területnagyságú telken egyenként legfeljebb 30 m² alapterületű,
kizárólag az ismeretterjesztést, a természetvédelmi nevelést szolgáló, épületnek nem
minősülő építmény helyezhető el.
(3) Parkolók az övezetben nem létesíthetők.”
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17.§
A HÉSZ i 25. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A szabályozási terven jelölt folyóvizek védőtávolságán belül kell kialakítani a telekre
előírt zöldfelület legkisebb mértékének legalább felét, amennyiben az építési telek
beépíthetősége ezáltal nem lehetetlenül el.”
18.§
A HÉSZ 27. § kiegészül az alábbiakkal:
„(5) A szabályozási terven jelölt helyi jelentőségű ökológiai folyosó területén szántóföldi
művelésben lévő területeken defláció elleni védelemre és a biodiverzitás javítása érdekében –
ahol a védelem még nincs biztosítva – az uralkodó szélirányra merőleges irányban szélvédő
erdősávok létesítendők egymástól 300-350 m távolságban, a 10-es út tervezett
helybiztosításának kivételével. Az erdősáv területén háromszintes növényállomány
telepítendő honos fa- és cserjefajok alkalmazásával.”
19.§
A HÉSZ 28. § kiegészül az alábbiakkal:
„(9) A szabályozási terven jelölt felszínmozgással érintett területen építési munkák tervezése
előtt talajmechanikai szakvélemény készítendő.”
20.§
A HÉSZ 32.§ (1) bekezdéséből törlésre kerül a „20/2005. (V.2.) sz. rendelete változtatási tilalom
elrendeléséről (Solymár Vasútállomás és környéke területén)” sor.
21.§
A HÉSZ 38.§ (4) bekezdése törlésre kerül.
22.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete képezi a „Vasútvonal rekonstrukció Szabályozási terv
(SZT)” amelynek hatálya Solymár közigazgatási határ (Pilisvörösvárral szomszédos) –
Aranyos–patak – 0178 hrsz. – 4053/6 hrsz. – 0182/3 hrsz. – Aranyos–patak (0162 hrsz.) –
Solymár közigazgatási határ (Budapest III. kerületével szomszédos) – vasútterület - Akácfa
utca menti mezőgazdasági területek – 0133/36 hrsz. – Téglagyár – Major utca – 1573/2,
1573/1 hrsz.-ok – Vasút utca – Sport utca – vasútterület – 03/18 hrsz. - Sport utca – 1450/4
hrsz. – Terstyánszky Ö. utca – Csősz utca – 3572 hrsz. – 3606/14 hrsz. és vasútterület által
határolt területre terjed ki.
(2) A 20/2001. (IX. 20.) ök. számú rendelettel elfogadott HÉSZ mellékletét képező M=1:2000
méretarányú belterületi, valamint az M=1:5000 méretarányú külterületi szabályozási
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tervlapok, a Solymár 10-es főút - Solymári bekötő út – Aranyos patak – Szent Flórián utca
által határolt területre vonatkozó 12/2004. (IV.20.) sz. rendelettel elfogadott valamint a Vasút
utca- Sport utca-belterületi határ által határolt területre vonatkozó 16/2008. (VI.30.) sz.
rendelettel elfogadott szabályozási tervlapok rendelkezései hatályukat vesztik jelen rendelet
1. számú mellékletét képező „Vasútvonal rekonstrukció SZT” területi hatálya alá tartozó
területrészre vonatkozóan.
(3) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Szente Kálmán

Dr. Beregszászi Márk

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet 2012. február hó 7. napján kifüggesztésre került.
2012. február hó 7. nap
Dr. Beregszászi Márk

7. napirend: 9/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Pilisvörösvár Pedagógiai
Szakszolgálathoz történő csatlakozása ügyében
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az előterjesztést miszerint a Pilisvörösvár 2011.
év decemberében szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy egy óvoda tekintetében a
solymári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lássa el logopédiai feladatokat. Ugyanakkor az
ellátási díj vonatkozásában még egyeztető tárgyalásokat kell folytatni, melyre a határozati
javaslat szerint Lőrincz Beáta képviselőt és Emesz Lajos alpolgármestert kérnék fel.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elfogadja a felkérést, de kéri, hogy a szükséges anyagokat
bocsássák a rendelkezésére.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy vélhetően ez rövid életű dolog lesz,
mert a pedagógiai szakszolgálat állami kézbe fog kerülni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az előkészítést
megkezdték. A kiadási oldalra készítettek kalkulációt, még a bevételi oldal hiányzik, melyhez
gazdasági szakember kellene. Hozzá teszi, hogy az Alapító Okiratot is módosítani kell majd.
Felajánlja a segítségét.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Megköszöni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
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felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 379
Száma: 12.02.06/7/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Pedagógiai Szakszolgálathoz való csatlakozás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
1
0
12
0
0
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület 6/2012. (II.06.) számú határozatával úgy dönt, hogy 2012.
január 1-jétől ellátja a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda, Pilisvörösvár
logopédiai feladatait.
Felkéri Lőrincz Beáta képviselőt és Emesz Lajos alpolgármestert, a feladatellátásról szóló
megállapodás előkészítésére, az ellátási díj kialakítása tekintetében.
Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátásról szóló megállapodás aláírására.
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8. napirend: 10/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Művelődési Ház állományába
nem tartozók személyi juttatásainak valamint a művészeti csoportvezetők
költségtérítésének és a Művelődési Ház munkáltatói döntés szerinti keretösszeg
emelésének lehetősége tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Emesz Lajos, alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, miszerint solymári civil kulturális
egyesületek vezetőinek, karnagyainak stb. juttatott térítési díjak ötödik éve változatlanok. 1.000,Ft-os emelésre tesz javaslatot, mely 682.000,- Ft többletkiadást jelentene. Ezentúl a Művelődési
Ház intézményvezetőjének munkáltatói döntés szerinti kiegészítésére tesz javaslatot 30.000,Ft/hó-val, valamint a keretösszeget plusz 65.000,- Ft/ hóval történő megemelésére, mely összesen
évente 1.140.000,- Ft + járulékok költségnövekedést eredményezne.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Megkérdezi, hogy az első pont hány vezetőt érint,
továbbá, hogy az alkalmankénti szó mit takar.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy összesen 11 főről és 44 alkalomról van
szó, míg a másik csoportnál ez változó 44 és 88 alkalom között van.
 Tordai Miklós, képviselő: Ő maga is egyetért azzal, hogy a Művelődési Ház munkája magas
színvonalú. Úgy látja, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény beintegrálása, s az ebből adódó
bérfeszültségek csökkentése céljából került ide az előterjesztés, mely tekintettel arra, hogy az
egész szektor bére áll, nem tisztességes a többiekkel szemben. Azért zavarja ez a dolog, mert
valóban jó munkát végez a Művelődési Ház, de nem az említett dolog miatt kellene rendezni a
dolgot.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Az előterjesztés első részével egyetért, ám a második
részénél a munkáltató döntés szerinti kiegészítést csak határozott időre adná meg.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy nem találkozott azzal az indoklással, amit
Tordai Miklós képviselő említett. Ő maga a meg növekedett feladatok miatt tette ezt a javaslatot.
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő felvetésére azt válaszolja, hogy a munkáltatói döntés szerinti
kiegészítés akkor jár, ha a költségvetést elfogadják, ha nem, akkor nem.
 Cser Angéla, képviselő: Ő maga elismeri a művelődési ház munkáját, de úgy véli, hogy
máshol is vannak meg növekedett feladatok. Ma ilyen világot élnek, ahol az emberekre egyre
többet igyekeznek rátenni, úgy, hogy a fizetések nem növekednek. Ez az iskolában is előfordult,
ott is felvetődött az, hogy az igazgató asszony feladata meg növekedett. Még nem látják, hogy a
beruházásokra milyen összegeket tudnak költeni, addig nem tartja célszerűnek azt a döntést.
Szerinte el kellene napolni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a közszférában csökkentek a fizetések, a
cafetéria is csökkent. A beruházások kapcsán azt feleli, hogy az utóbbi években szép számmal
voltak beruházások.
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 Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy véli, hogy a művelődési ház és az iskola esete nem
ugyanaz. Mondhatnák azt – teszi hozz - hogy egyes összegeket mire lehetne költeni, de ilyen
alapon akkor minden tételt fel lehetne sorolni. Egyenlőre annak örüljenek, hogy fenntudják
tartani az intézményeket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kiegészíti azzal, hogy egyre több helyen már jutalom
sincs.
 Cser Angéla, képviselő: Úgy látja, hogy ebben az évben is elég szép a jutalomkeretük, az
előző évihez képest 15%-ot nőtt.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Úgy tudja, hogy a kötelező béren felüli juttatást csak
határozott időre lehet adni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 380
Száma: 12.02.06/9/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Művelődési ház állományba nem tartozók juttatása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
2
1
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
75.00
75.00
16.67
16.67
8.33
8.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
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Szeghy Krisztina
Tordai Miklós

Nem
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 9 fő igen szavazattal 2 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület 7/2012 (II.06.) számú határozatával úgy dönt, hogy az
Apáczai Csere János Művelődési Házban működő művészeti csoportok és klub vezetőinek
díjazását 2012. január 1-jétől 1000 Ft-tal megnöveli.
Felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a megemelt díj előirányzatát szerepeltetni szíveskedjen.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 381
Száma: 12.02.06/9/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:24
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Művelődési ház munkáltatói döntés szerinti kiegészítés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
6
4
2
12
0
0
12

Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Cser Angéla
Kővári András
Szeghy Krisztina

Szav%
Össz%
50.00
50.00
33.33
33.33
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
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-

Tordai Miklós
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter

Nem
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 4 fő igen szavazattal 4 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület Emesz Lajos alpolgármester, előterjesztő határozati
javaslatát – miszerint Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Gazdasági és Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe az alábbiak beépítéséről intézkedni szíveskedjen:
A jelenleg 910502 Művelődési Házak üzemeltetés szakfeladaton munkáltató döntés szerinti
kiegészítés összegét 1.140.000,- Ft-tal növelje meg, ebből 360.000,- Ft az intézményvezetőt
illeti meg. – elutasítja.

9. napirend: 12/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ házi segítségnyújtásra, családsegítésre, valamint gyermekjóléti
szolgáltatásra vonatkozó szakmai programjának tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a szakmai programok módosítására azért
került sor, mert Nagykovácsi is bekerült, ezért az ebből adódó feladatokat is be kellett építeni a
programba. A Képviselő-testületnek ezt jóvá kell hagynia.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy ez nagyon sürgős –e, tekintettel arra, hogy
szerette volna elolvasni az anyagot.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt válaszolja, hogy a módosított engedélyeket megkapták, de
február 13-án ellenőrzés lesz az intézménynél, ezért mindenképp el kellene fogadni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nincs egyéb hozzászólás, felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 382
Száma: 12.02.06/10/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Ezüstkor szakmai programok
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
2
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
83.33
83.33
0.00
0.00
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület 8/2012. (II.06.) számú határozatával úgy dönt, hogy az
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ házi segítségnyújtásra, családsegítésre, valamint
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai programját jóváhagyja.

10. napirend: 2/2012. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség
Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése tárgyában (I. forduló)
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az országgyűlés 2011. év végén fogadta
el az államháztartás működését meghatározó jogszabályokat, továbbá az Ötv.-t, ami nehéz
feladatokat ró rájuk. Ez egy átmeneti év lesz, hiszen 2012-ben megszűnnek a kistérségek és
kialakulnak a járások, melyekhez bizonyos feladatokat átcsoportosítanak majd. 2013-ra az
alapoktatást is az állam veszi majd át. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a költségvetést két
fordulóban tárgyalják majd, ez az első forduló. Javasolja, hogy intézményenként és
szakfeladatonként haladjanak.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Mielőtt a részletes táblákra térnének rá, egy általános
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összefoglalót kíván tartani. Elmondja, hogy a 2012. évre tervezett bevételek a tavalyi 1.924
milliárd forinttal szemben 1.547 milliárd forintra kerültek beállításra. Ehhez a bevételekhez
jönnek még a felhalmozási bevételek, mellyel együtt a bevételek a tavalyi 2.219 milliárd forint
helyett 1.914 milliárd forintra kerültek beállításra. Ehhez mérten tervezték a kiadásokat, hol
szintén csökkenés mutatkozik. A kiadásokon belül a legnagyobb tétel a bértétel, mely 452 millió
forint, a tavalyi 441-442 millió forinttal szemben. Számottevő tétel még a jutalom, mai a tavalyi
35 millió forinttal szemben a 2012. évi tervben 44 millió forint. Javasolják, hogy a jutalom a
tavalyi szinten maradjon. További számottevő tétel a munkáltató döntés alapján adható
kiegészítés, melynél célszerűnek lát határidőt kikötni. A cafetériát 200 ezer Ft/fő –ben javasolják
megállapítani. A továbbképzéseknél az állami 6.300,- Ft-os támogatást, ugyanennyivel javasolják
kiegészíteni, míg a vezetői továbbképzésre 50 ezer forintot javasolnak intézményenként. 204 ezer
forintot állítottak be önkéntes kölcsönös magánnyugdíj pénztárra, ahol a szerződések
felülvizsgálatára tesznek javaslatot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatából egy
tétel olyan, ami minden intézményt érint, a jutalomkeret mértéke. Javasolja, hogy erről most
szavazzanak, ne intézményenként.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért a polgármester úrral. Hozzá teszi, van még 2-3 olyan
tétel, ami minden intézményt érint.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy bankszámlatérítésre 200 ezer Ft/év összeget
állítottak be. Ezt akkor határozták meg, amikor bevezették, hogy bankszámlára utalják a
fizetéseket. A törvény szerint ez nem okozhat többletköltséget a munkáltatónak. Javasolja, hogy
ez az összeg kerüljön be a munkáltatói döntés keretbe.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Jutalom kapcsán kéri, hogy a költségvetés szöveges részében
jelenjen meg, hogy a jutalmat semmilyen más célra nem lehet használni, továbbá, hogy a nem
önállóan gazdálkodó intézményeknél a fenntartó bekéri a jutalmazottak névsorát. Az
intézményeinknél különböző sorokon normatíva visszafizetések címmel olyan tételek jelentek
meg, melynek kapcsán arról határoztak, hogy ez nem tervezhető, ezt mindenkinek ki kell
gazdálkodni. Javasolja, hogy a 2012. évi költségvetésben is erősítsék ezt meg. Kéri, hogy az
intézményi költségvetésben ezeket töröljék, míg a polgármesteri hivatalnál a Mák felé elismert
összeg kerüljön beállításra.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Dobrovkáné Dér Borbála képviselő asszony javaslatára
kéri, hogy szavazzanak a jutalom mértékéről, úgy, hogy felkérik a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetében
a jutalmakat egységesen a 2012. január 1-ei alapilletmény 90%-án tervezze.

Szavazás eredménye
#: 383
Száma: 12.02.06/1/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:58
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Jutalom mértéke
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
2
0
12
0
0
12

Szav%
Össz%
83.33
83.33
16.67
16.67
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

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
Nem

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 2 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti
Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetében a jutalmakat
egységesen a 2012. január 1-ei alapilletmény 90%-án tervezze.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak Lőrincz Beáta képviselő
asszony javaslatáról, miszerint azon intézményeknél ahol bankszámla vezetés támogatást
terveztek, annak összege kerüljön át az adott intézményegység munkáltatói döntés szerinti
keretébe.

Szavazás eredménye
#: 384
Száma: 12.02.06/1/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 17:59
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Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Bankszámla támogatás munkáltatói döntés keretbe
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
2
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
75.00
75.00
8.33
8.33
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 9 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti
Iroda vezetőjét, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetében azon
intézményeknél ahol az 51419 egyéb költségtérítés és hozzájárulás soron belül
bankszámlavezetés terveztek, annak összegét vezesse át az adott intézmény 51111
alapilletményeken belül található munkáltatói döntés szerinti kiegészítés sorára.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a szöveges rész módosítására irányuló
javaslatokat a szöveges rész tárgyalásánál terjesszék be.
 Kővári András, képviselő: Elmondja, hogy 108 millió forintot terveztek munkabéren kívüli
juttatásra. Ha ezt megszavazzák – teszi hozzá – lehet, hogy nem marad pénze a községnek
fejlesztésre.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy fog maradni fejlesztésre, de ha úgy
gondolja, hogy vonják el a teljes jutalmat, akkor kéri, tegyen rá javaslatot.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy az intézményi költségvetésben töröljék a normatíva
visszafizetése sorokat. Hozzá teszi, hogy a Polgármesteri Hivatal 2.685.000,- Ft normatíva
visszafizetés elfogadására adott ki nyilatkozatot a Mák-nak.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Az elvvel egyetért, de úgy tudja, hogy a kincstár még nem fogadta
el. Ezért úgy véli, hogy érdemes lenne az alapösszeggel tervezni, legfeljebb megmarad.
 Ordódy György, képviselő: Megkérdezi, mi az, hogy jutalmat csak jutalomra lehet használni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy volt olyan intézmény ahol más célokra
fordították azt. Abból bonyolították le a kirándulásokat és más rendezvényeket. Úgy véli, hogy a
jutalom átlagon felüli teljesítményért jár, ezzel szemben sok intézmény kötelező
bérkiegészítésnek tekinti. Ez az első lépcső abba az irányba, hogy arra fordítsák, amire a
Képviselő-testület akarja.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Az elvvel egyetért s tudja, hogy miről beszél, ugyanakkor azt
javasolja, hogy maradjon a személyi vagy bérjellegű kifizetések kategóriában, mert bármikor
előfordulhat az, hogy hirtelen szükség lesz rá.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Jogosnak találja a felvetést, de mint ahogy a polgármester úr
mondta, ez az írásos anyagban szerepelne, ezért majd átbeszélik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Emesz Lajos alpolgármester
javaslatát, miszerint az egyes intézményeknél beállított normatíva visszafizetést töröljék, míg a
Polgármesteri Hivatalnál normatíva visszafizetés soron a normatíva visszafizetés elfogadására
kiadott nyilatkozatnak megfelelő összeget állítsák be.

Szavazás eredménye
#: 385
Száma: 12.02.06/1/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 18:06
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: normatíva viszsafizetés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
11
0
1
12
0
0

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

12

100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással a úgy dönt, felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Iroda
vezetőjét, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetében, azon intézményeknél
ahol normatíva visszafizetés került beállításra törölje, míg a Polgármesteri Hivatalnál a
normatíva visszafizetés soron, a Magyar Államkincstár felé, normatíva visszafizetés
elfogadására kiadott nyilatkozatnak megfelelő összeget állítsa be.

Művelődési Ház
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a Művelődési Ház szakmai
tevékenysége szakfeladathoz van e hozzászólás. Hozzáteszi, hogy itt lesz olyan módosítás, amit
be kell majd építeni.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Megjegyzi, hogy amiről szavaztak, az bekerül a költségvetési
tervezetbe. Hozzáteszi, hogy itt részletesen ki van bontva, hogy kik tartoznak állományon kívülre
és, hogy ki, mit csinál.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzáteszi, hogy az önkormányzati rendezvények tételes
összefoglalója is itt található.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság részéről elhangzott,
hogy a továbbképzés keretében az intézményvezetők részére egységesen 50 ezer forintot
biztosítsanak, míg a dolgozóknak 12.600,- Ft-ot. Hozzá teszi, hogy itt szükséges lenne a két főt
egy főre módosítani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot.
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 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, úgy tudja, hogy a dolgozóknak járó 6.300,- Ft állami
normatíva, valamint a 6.300,- Ft-os önkormányzati kiegészítés az iskola dolgozóinak jár. Itt nem
látja betervezve – teszi hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy valóban nincs betervezve.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Elmondja, hogy az óvoda és iskola esetében valóban van
állami normatíva. A Művelődési Háznál - teszi hozzá - ilyenről nem beszéltek.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy nem minden dolgozónak jár 12.600,- Ft, hanem ez
egy keretösszeg, amit felhasználhatnak továbbképzésre. Van olyan év, amikor valaki nem megy,
míg más dolgozó beiskolázásra kerül. Az iskola és az óvoda esetében ez két évente kötelező. Ő
maga úgy gondolja, hogy a művelődési háznak is legyen ilyen kerete.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Kéri, hogy határolják be minden dolgozó fogalmát. Úgy
gondolja, hogy a technikai dolgozók nem tartoznak bele.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Utána fog nézni.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Kéri, hogy a könyvtárnál az 1 fő továbbképzését
húzzák ki. Hozzá teszi, abban maradtak, hogy egységesen alkalmazzák ezt az elvet, miszerint a
vezetői továbbképzésbe az intézményvezetők számítanak bele, a tagintézmény vezetők és a
gazdasági vezetők nem.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megkérdezi, hogy szükséges -e 1,3 millió forintot
könyvbővítésre fordítani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ez egy megközelítő összeg, a tavalyi
év bázisát vették alapul.
 Varga Zsolt, intézményvezető: Elmondja, hogy a tavalyi olvasói létszámhoz viszonyítottan
210 fővel nőtt az olvasók száma. A Könyvtárban 25 ezer kötetéből 21 ezer kötet forog. Ő maga
indokoltnak tartja ezt a tételt.
 Ordódy György, képviselő: Egyetért az igazgató úrral.
Óvoda - Solymár
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a jutalmak tekintetében 120 %-os tervezés
volt. Megkérdezi, hogy ezt az alapilletmények növekedése indokolja –e.
 Dalosné Márkus Klára, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy úgy tervezték ahogy a táblát
megkapták.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ő maga egyhavi szorzást lát. Nem tudja hogy a 120 %
miként jön ki.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a személyi juttatás jutalom sora 120% a
bázishoz képest. Az alapilletmények növekedtek 2%-kal a bázishoz képest. A kérdés az, hogy ez
a növekedés okozza e a jutalmak növekedését.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy tavaly 4.687 e Ft volt tervezve, míg idén
5.264 e Ft. Hozzá tesz az a kérdés, hogy ez a különbség miből ered. Jelzi, hogy már számolják a
kollégák.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Megkérdezi, hogy a gázenergia szolgáltatási soron miért
terveztek 137%-on, amikor nemrég volt energetikai felújítás.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Megkérdezi, hogy aki vezetői pótlékot kap, az kap e
célpótlékot is.
 Dalosné Márkus Klára, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy nem. Hozzá teszi, hogy a
jutalmak esetében valószínűleg összeadási hiba történt. Takácsné Nagy Eszter képviselő asszony
felvetésére elmondja, hogy három éve nem emeltek rajta, továbbá, hogy 2011-ben alultervezték,
de zárszámadáskor fog kiderülni, hogy szükség van –e rá.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy a közlekedési térítés azon 12 főnek jár –e,
akik más településről utaznak be.
 Dalosné Márkus Klára, intézményvezető: Azt feleli, hogy igen. Hozzá teszi, hogy van
olyan, aki nem veszi igénybe. Tudomása szerint 2 fő autóval jár, míg a többiek
tömegközlekedéssel.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Kéri, hogy a bértömeg különbözetet, az intézményvezető
kérésének megfelelően hagyják meg az intézménynél, mely 238 ezer forintot jelent havonta.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy erről zárszámadáskor kell majd
dönteniük.
Lustige Zwerge Óvoda
 Emesz Lajos, alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésben nincs
feltüntetve a gyermeklétszám.
 Pakó Károlyné, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy az étkeztetésnél szerepelnek a
létszámok.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Kéri, hogy a vezetői továbbképzésnél itt is egy fővel
számoljanak és vegyen le 50 ezer forintot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy a pénzügyi iroda erre figyeljen minden
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intézménynél.
 Cser Angéla, képviselő: Megkérdezi, hogy a parkettacsiszolás mit takar.
 Pakó Károlyné, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy három csoportszobáról van szó, amit
minden évben meg kell csinálni.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Kéri, hogy a többi intézményhez hasonlóan itt is
állítsák be a céljutalmat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy a belföldi kiküldetés alatt betervezett 165
ezer forint mit takar.
 Pakó Károlyné, intézményvezető: Azt feleli, hogy ez a gépkocsi használók térítését takarja,
mely minden intézménynél megtalálható.
 Ordódy György, képviselő: Megkérdezi, hogy ez útvonal szerint van –e kitalálva.
 Pakó Károlyné, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy ha bárhova kell menni, akkor 9,Ft/km költséget számolnak el.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy az intézmény fenntartója a német nemzetiségi
önkormányzat. A költségtérítés tekintetében javasolja, hogy február 20-ai ülés előtt tisztázzák és
hozzák egységes szintre. Kéri a jegyző úr közreműködését ebben.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért alpolgármester úrral.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Csatlakozik az alpolgármester úrhoz.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Elmondja, hogy az intézményvezetők esetében ez a
kinevezésben rögzítve van. Hozzá teszi, hogy ugyan ezt lehet egységesíteni, de ha megnézik az
intézménytípusokat, akkor megállapítható, hogy elég különbözőek az intézménytípusból adódó
feladatkörök.
Ezüstkor Gondozóközpont
 Emesz Lajos, alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a statisztikai létszám
tekintetében nincs összhang a nagytábla és az intézmény között.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy javítsák.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: A továbbképzésre és a tandíj hozzájárulásra kérdez rá.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy náluk a továbbképzési
normatívát 1.600,- Ft-ra csökkentették, így jön ki a 19 ezer forintos összeg. A tandíj hozzájárulás
az előző év alapján került megtervezésre, tekintettel a megkezdett tanulmányokra.
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 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy két F12
kategóriába besorolt munkavállalónál más illetményt állítottak be.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, intézményvezető: Azt válaszolja, hogy az egyik 6, míg a másik
8 órás állás.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: A családsegítés szakfeladaton beállított
illetménykiegészítésre kérdez rá, amihez szerinte képviselő-testületi határozat szükséges.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, intézményvezető: Azt feleli, hogy ez Nagykovácsi
hozzájárulásából szereplő összeg, nem ahhoz a státuszhoz tartozik, azaz nem Solymár
költségvetéséből megy.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy 5,1 Solymár 1,342 Nagykovácsi
hozzájárulása. Javasolja ezt ott szerepeltetni.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Kéri, hogy a szociális étkeztetés soron a bérleteket és a belföldi
kiküldetést nézzék át. Ő mag irreálisan soknak találja.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, intézményvezető: Azt feleli, hogy a munkaköri leírások szerves
része az, hogy a kollégák terepen vannak. Hozzá teszi, hogy minden kollégának saját gépkocsival
kell rendelkezni.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: A nappali intézményi ellátás tekintetében kéri, hogy ha
az illetmény kiegészítés Nagykovácsihoz tartozik, akkor azt oda számolják el.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy rendezzék.
 Cser Angéla, képviselő: Szociális étkeztetés szakfeladathoz kapcsolódóan a mosógép és
számítógép javításra kérdez rá.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, intézményvezető: Azt feleli, hogy 10 gépre 25 ezer forint/hóval számoltak.
Német Kisebbségi Önkormányzat
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Elmondja, hogy a törvényi változásokra tekintettel
másként lesznek elszámolva a prezentációs költségek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megerősíti az elhangzottakat, miszerint valóban változtak
az adójogszabályok.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy az egyéb üzemeltetési költség mit takar.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Azt feleli, hogy utánanéz.
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Iskola:
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Elmondja, hogy az intézményhez
három tagintézmény tartozik. A kollégáknak a munkába járást megtérítik, amennyiben autóval
jönnek úgy 9,-Ft/km költségtérítés kapnak, ha tömegközlekedéssel akkor a bérlet
nyolcvanvalahány százalékát térítik meg a részükre. Ha jeggyel utaznak útnyilvántartással
számolnak el. A Pedagógiai Szakszolgálatnál utazó pedagógusok vannak, akik egyrészt
Solymárig térítést kapnak, míg a másik településre kiküldetési összeget fizetnek nekik.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a címpótlékok nem kötelezőek, ezért kéri,
hogy az, az egyéb feltételtől függő pótlékok között szerepeljen.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért. Hozzá teszi, hogy ha ez pénzügyileg
megoldható, akkor így legyen.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt válaszolja, hogy ez nem megoldható.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy a tanácsos és főtanácsos címeket szíveskedjen
alátámasztani, mert ők maguk nem találtak erre vonatkozólag semmilyen határozatot. A túlóra
túlszolgálati díjat kéri módosítani, tekintettel arra, hogy az iskola hetente 17,4 óra túlórát
használhat fel. Így 1.390 ezer forint jön ki, amihez hozzájön a helyettesítés, ami 8 óra/hét
óraszámmal számolva 640 e forintot tesz ki. Ennek a két sornak az összegéből jön ki a 2.032 ezer
forint.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy elmúlt 19 óra, kéri a képviselőket,
szavazzanak arról, hogy egy órával meghosszabbítják az ülést.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy meghosszabbítja a Képviselő-testületi ülést.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Alpolgármester úr felvetésére azt
feleli, hogy nem csak az iskolában, hanem az óvodában is vannak címpótlékok, melyek a Kjt. 71
§-a alapján adhatók. Az iskola 1994-től a Képviselő-testület támogatásával kapta azt. Főtanácsosi
pótlékot két fő, majd hozzájuk csatlakozott egy fő, aki a minőségirányítási programot alkotta
meg. A polgármester úr adta át azokat. Ugyan határozatokkal nem rendelkeznek, de az oklevelek
rendelkezésükre állnak. Szeretné, ha továbbra is megkapnák az önkormányzat támogatást. A
helyettesítés és túlóra kapcsán azt feleli, hogy beigazítják a szétválasztott összegeket, bár úgy
gondolja, hogy a későbbiekben problémát fog az jelenteni, hogy a helyettesítés kapcsán nem
számoltak a beteg állományból eredő helyettesítéssel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Fontosnak tartja, hogy ezt tisztázzák. Ha a Magyar Állam
átveszi az iskolát, akkor fontos, hogy ezek megfelelő dokumentumokkal alá legyenek támasztva,
különben nem fogják kifizetni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a munkáltató jogosítványa ezen címek
adományozása, amit másként nem tud megtenni, csak ha hoz ilyen határozatot. Hozzá teszi, nem
azt kérdőjelezték meg, hogy ki kap, és mennyit kap, hanem alá szeretnék támasztani a
költségvetést. A túlóra kapcsán elmondja, hogy 720 ezer forinttal volt túltervezve.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy a túlórát a Képviselő-testület hagyta jóvá a
tantárgyfelosztás kapcsán, továbbá, hogy ez a számítás alapja. Hozzá teszi, hogy előre pontosan
nem tervezhető a sor, ugyanakkor a teljesítésre való tekintettel negyedévente nyújthatnak be
kérelmet az előirányzat módosítására.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Céljutalmat kéri javítani, majd megkérdezi, hogy az
egy fő részére mi takar a kereset kiegészítés.
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 Marlokné Cservenyi Magdolna intézményvezető, NKÖ: Azt
minőségirányítási programhoz kapcsolódó, törvény által előírt kiegészítés.

feleli,

hogy

a

 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Elmondja, hogy a reprezentációnál található tanulók
jutalmazását kevésnek találja. Kéri, hogy a munkajogi szakértés terhére emeljék meg, úgy, hogy
az itt található 250 ezer forintból 100 ezer forintot tegyenek át a tanulók jutalmazására.
 Emesz Lajos, alpolgármester: A kereset kiegészítésre kérdez rá.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy egy ellenőrzés
alkalmával kiderült, hogy intézményvezetői szinten a címpótlékok és a kereset kiegészítés nem
szerepelhetnek egy szinten. Ezért ez a tétel a szakértő véleménye alapján kiváltotta a másikat.
Támogatja Takácsné Nagy Eszter képviselő asszony felvetését, de kéri, hogy ebben az esetben, a
jövőben munkaügyi kérdésekben segítsék őket.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy nem teljesen érti az intézményvezető asszony
magyarázatát. Megkérdezi, hogy ha az a minőségbiztosításhoz kapcsolódik, akkor az iskola hova
tervezte be az intézményvezető kinevezésében szereplő kereset kiegészítést.
 Marlokné Cservenyi Magdolna intézményvezető, NKÖ: Utána néz.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Takácsné Nagy Eszter képviselő
asszony módosító javaslatát.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti
Iroda vezetőjét, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2012. évi költségvetés
tervezetében az 5631 soron található munkajogi szakértés soráról 100.000,- Ft-ot vezessen
át az 56213 Reprezentáció soron belül található tanulói jutalmazás versenyeken elért
helyezésért sorra.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyéb készletbeszerzésre kérdez rá, miszerint, ebben a
költségvetési helyzetben, amikor minden forintnak próbálják megtalálni a helyét, miért kell 300
ezer forintért három zászlót betervezni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt válaszolja, hogy az ősz
folyamán a nagy szél tönkre tette a kúpokat. Hozzá teszi, hogy ez a sor több karbantartási
anyagot is tartalmaz, csak úgy záródik, hogy három darab zászló. Ha lehet, bontani fogják a
tételeket.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
között található tűz és balesetvédelmi oktatásra hívja fel a figyelmet, miszerint itt több mint 400
ezer forint van tervezve, holott más intézményben mindezt 110 ezer forintból megoldják.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Az egyéb információhordozó beszerzésénél található cd jogtárt
említi, véleménye szerint a mai világban, amikor már minden elérhető interneten, felesleges cd
jogtárra költeni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy idén kifutó
szerződésről van szó, továbbá, hogy nem tudják felbontani, mert hűségnyilatkozat van rá. A
tűzvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy egy cég látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat,
többek között az oktatást, a szabályzatok elkészítését és aktualizálását. Az Érdi Tűzoltóság
többször ellenőrzött az intézményben, s a cég mindig szakszerűen látta el az ebből adódó
feladatokat is. Ha azt mondják, hogy ez most nem járható út, nincs akadálya a szerződés
felbontásának, de azt mindenképp meg kel nézni, hogy egy másik cég ugyanezeket a
szolgáltatásokat nyújtja –e.

50

 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Megkérdezi, hogy a tisztasági meszelés mögött van -e
árajánlat, mert ő maga ezt az összeget kevesli.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy tavalyi tervek
alapján állították be.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Kevésnek találja a karbantartási és javítási munkákon tervezett
előirányzatot. Szeretné, ha a kisiskolával többet foglalkoznának.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a meszelés nem teljes meszelést takar,
hanem minden évben más és más termek meszelését.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Javasolja, hogy a konferenciák, továbbképzések soron
található összeget tegyék át a karbantartásra.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető,NKÖ: Elmondja, hogy az idei évben két
nevelési értekezletet szeretnének betervezni, ahol a pedagógusok tájékoztatást kaphatnának az
őket érintő változásokról, annak érdekében, hogy felkészültek legyenek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért a képviselő asszonnyal. Kéri továbbá, hogy a
tűzvédelmi-és balesetvédelmi oktatás sorról is tegyen át 200 ezer forintot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Dobrovkáné Dér Borbála képviselő
asszony javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 388
Száma: 12.02.06/8/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 19:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 56631 dologi kiadások konferenciák, továbbképzések sor áttenni karbantartásra
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla

Voks:
11
0
1
12
0
0
12

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

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti
Iroda vezetőjét, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2012. évi költségvetés
tervezetében az 5631 Egyéb dologi kiadások során található konferenciák, továbbképzések
során található 265.000,- Ft-ot, Ft-ot vezessen át az 55218 karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások kiadásai sorra.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Emesz Lajos, alpolgármester
javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 389
Száma: 12.02.06/8/0/A/KT
Ideje: 2012 február 06 19:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 552119 tűz és balesetvédelmi oktatás soráról 200 e Ft karbantartásra
Eredménye
Voks:
Igen
11
Nem
0
Tartózkodik
0
Szavazott
11
Nem szavazott
1
Távol
0
Összesen
12
Emesz Lajos
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
8.33
0.00
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
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Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, (1 fő nem szavazott) a testület felkéri a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjét, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2012. évi
költségvetés tervezetében az 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai
soron belül található tűz és balesetvédelmi oktatás, szabályzatok soráról 200.000,- Ft-ot
vezessen át az 55218 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai sorra.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: A sportcsarnok bérleti díjára tér ki, ahol a gyermekek heti
12 órát töltenek. Megkérdezi, az intézményvezető lát –e arra esélyt, hogy a tornaórát esetleg a
tornaterembe tartsák úgy, hogy ketté választják azt. S akkor lehetne azt mondani – teszi hozzá –
hogy itt van 2 millió forint az iskola udvarra.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy erre most nem lehet választ adni, de kéri,
vizsgálják meg ennek a lehetőségét.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a céltartalék sorból automatikusan kiemelik a
tankönyvtámogatás kiegészítése soron található összeget.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Hozzáteszi, hogy az 56631-es soron található normatíva
visszafizetése is kikerül.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Javasolja, hogy tegyék át felújításra az alpolgármester úr által
említet összeget.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Azt feleli, hogy az a 300 ezer forint benne van a 3,7 millió forint
tankönyvtámogatásba.
 Emesz Lajos, alpolgármester. Hozzá teszi, hogy még a 3,7 millió forintnak is meg kell
keresni a forrását, amit az átvezetések után tudnak megtenni. Elmondja, hogy a bevételek között
az iskola tavalyi adatok alapján tervezte a tornaterem kiadását. Az iskolának vannak
rendezvényei – teszi hozzá – melyek esetében belépő díjat fizetnek. Megkérdezi, hogy ezeket hol
találja.
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 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy az iskola csak
támogató jegyeket szed, melyből a szülői munkaközösség önállóan gazdálkodik.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy nem világos az, hogy a szülői
munkaközösség milyen jogcímen szed be pénzt. Kéri, hogy rögzítsék és beszéljenek róla, hogy
milyen szervezeti formában működik.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy véli, ésszerűbb lenne az ilyen dolgokat alapítványon
keresztül működtetni. Véleménye szerint az SZMK-nak nincs ilyen jogosítványa.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy az alapfokú művészeti oktatásnál
helytelenül lett beállítva a túlóra, a helyes összeg 2.006 ezer forint.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri felülvizsgálni, s ha szükséges korrigálni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy a részmunkaidősöknél a továbbképzés tekintetében
6.300,- Ft-tal számoljanak.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a vezetői és
címpótlékot tisztázni szükséges, tekintettel arra, hogy a címpótlékot kihúzták.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ. Azt feleli, hogy az nem a vezető
címpótléka, hanem egy kollégáé.
 Cser Angéla, képviselő: Az 5631-es soron található zenei művek hangszerelésre kérdez rá,
ahol 11 hónap szerepel. Megkérdezi, hogy nyáron is van –e oktatás.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt válaszolja, hogy nyáron is
vannak felkérések és fellépések.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, azért kérdezi, mert alatta van a vonós zenekar vezetése, 10
hónnappal.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt válaszolja, hogy azért van
csak 10 hónap, mert nyugdíjasként dolgozik a kolléga, s 10 hónapra szerződtek vele.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, hogy most egy új tételt lát, nevezetesen hangversenyt, 3
alkalommal.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt válaszolja, hogy ez az
intézmény összesben szerepelt, de most a kérésnek megfelelően mindent leosztottak
intézményegységekre.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Az 5631-es soron található szakértői díjra kérdez rá.
Hozzá teszi, hogy a kottákra betervezett 50 ezer forintot kevesli.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, hogy három gyermeke közül kettő ide jár, s hogy a
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kottát maguknak kellett megvásárolni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt válaszolja, hogy a kották
drágák, s ha a keret elfogy, akkor ráterhelik a tanítványokra. Hozzá teszi, e tekintetben is keresik
a pályázati lehetőségeket, s úgy tűnik, hogy éppen sikerül egy ilyenen nyerniük. A szakértői díjak
tekintetében elmondja, hogy az intézménynek mindig szüksége van szakértői megerősítésre egyegy témában. Javasolja, hogy ezt hagyják meg, tekintettel arra, hogy az év hozhat olyan
feladatokat, amikor szükség lesz rá.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Cser Angéla képviselő felvetésére elmondja, hogy a hangversenyek
a bizottság javaslatára kerültek be a költségvetésbe. A Művelődési Házba terveznek kifejezetten
gyermekeknek szóló koncertsorozatot. A bérletek felét állná az önkormányzat.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy a hangszerjavítási költségek hol szerepelnek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a jelenleg előttük lévő tervezetben még nem
szerepelnek a felhalmozási kiadások. Ott szerepel majd az eszközbeszerzés, melyet a kötelező
eszközjegyzékre való tekintettel terveztek. Hozzá teszi, hogy a hangszerjavítások is ott fognak
szerepelni. Napközi otthonos ellátás tekintetében kéri, hogy a túlórát vegyék ki.
 Tordai Miklós, képviselő: Megkérdezi, hogy a napköziben miért kell F, J és H besorolású
pedagógusokat alkalmazni.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy ez nem
gyermekmegőrző. A pedagógusok nemcsak a házi feladatot készítik el a gyermekekkel, hanem
más tevékenységet is ellátnak. Hozzá teszi, hogy többségük több mint 20 éve dolgozik az
iskolában.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Szakmai anyagok beszerzésére kérdez rá, nevezetesen, hogy ide
a papírok és egyéb hasonló dolgok beszerzése tartozik –e, mert ha igen, akkor ezt kevésnek
találja.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Egyetért azzal, hogy kevés. Hozzá
teszi, hogy egyes osztályok szülői munkaközössége van segítségükre ebben.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Szabadságmegváltásra kérdez rá.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Azt feleli, hogy a gyesen lévő
kolléganőnek kötelező, a ki nem vett szabadságát kifizetni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: A Pedagógia Szakszolgálat tekintetében javasolja, hogy a
107/2009-es határozatnak megfelelően javítsák az álláshelyek számát, a túlórát, úgy, hogy 22
óra/hetet vegyenek figyelembe, továbbá az alapilletményeknél keresnek egy G/7-es kategóriába
besorolt dolgozót, valamint a szakszolgálat vezetőjének álláshelyét.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Elmondja, Hámori Annával megbeszéltek, hogy a
nyomtató/fénymásoló beszerzés kikerül, helyette papírt valamint patron fognak majd vásárolni
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azon intézményekbe ahol feladataikat ellátják.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, intézményvezető, NKÖ: Az alpolgármester felvetésére
elmondja, hogy az új vezető bére nem került betervezésre, mert még most számolják. A túlóra
kapcsán pontos számításokat kell végezni, továbbá arra is figyelemmel kell lenni, hogy mind
Nagykovácsi mind Pilisborosjenő plusz juttatásért cserébe 3 óra/hét ellátást kérnének, melyet
csak túlórában tudnak megoldani.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésig tegyék meg
ezeket a számításokat.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Kéri, hogy a céljutalmat és a továbbképzést vegyék ki,
továbbá, hogy a normatíva visszafizetést tegyék át a Hivatalhoz.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Elmondja, hogy a szakszolgálat 50 millió forintos intézmény,
ezért ha ebből hiányzik egy 4 millió forintos tétel, az nagy probléma. Hozzá teszi, hogy ezt már
bőven lehetett volna kezelni, mert már ismerik a vezető személyét.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy a részmunkaidősök továbbképzési normatíváját
korrigálják. Elmondja továbbá, hogy az étkeztetésnél lehet megtalálni a tálalókonyha
üzemeltetésére fordított 16 millió forintot, melynek alapja egy háromlábú szerződés lesz, ami a
hivatal, az iskola és a Kft. között jön létre.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ-ük szerint az ülést 1 órával
lehet meghosszabbítani, ezért javasolja, hogy a költségvetés tárgyalását egy rendkívüli
Képviselő- testületi ülés keretében folytassák. Megköszöni a munkát és az ülést 20:10 perckor
bezárja.
Solymár, 2012. február 20.
Jegyzőkönyvet készítette: Eötvös Anita
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

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

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