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NAPIREND
2010. évi költségvetés végszavazása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztelt Testületi tagok az ülést ezennel megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 08-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, hiányzik 4 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 08-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Földesi János, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Emesz Lajos, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 08-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Földesi János - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek kérdése?
Horányi Márton, képviselı:
Ezúton kívánom jelezni, hogy privát e-mail címemre is kérem az anyagot megküldeni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A címeket kérem frissíteni.
Kıvári András, képviselı:
Miért jó nekünk az Opel szalon megvétele? Miért éri meg több száz milliót rákölteni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közbeszerzési eljárás keretében kellett készíteni egy anyagot. Meg kellett indokolnom,
hogy miért kell megvennünk az Opelt. Egy oldalban tömören, de minden részletre kiterjedıen
leírtam, hogy gravitációs szennyvízcsatorna kialakítása, út kialakítása, a terület feltárására a
szolgalmi kérdések rendezésére és hogy a csarnokot ki tudjuk alakítani a tőzoltóság számára.
Tamás Enikı, képviselı:
Újabb hitelt veszünk fel, amikor 50.000 forinton vitázunk?
Horányi Márton, képviselı:
Nincs hitelfelvétel. Ha lesz tartalékunk nem lesz szükség hitelfelvételre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg a költségvetésünkben hitelként van beállítva. Hogy mi lesz majd meglátjuk.
Földesi János, képviselı:
További elınye, egy olyan ingatlan, ami most be van zárva.
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Enczmann László, képviselı:
Ezt a területet elıbb-utóbb fel kell majd tárnunk és milyen jó lesz, hogy a terület már a miénk
lesz.
Kıvári András, képviselı:
Az a család, aki az út alatti csövet kiépítette ebbe belerokkant. Ha ezt éri valami, akkor
nekünk kell majd megcsinálnunk.
Horányi Márton, képviselı:
Ha most éri valami, akkor is nekünk kell megcsinálnunk.
Földesi János, képviselı:
Ez a mi feladatunk
Emesz Lajos, képviselı:
Nagyon remélem, hogy azok akik az Opel szalon megvétele mellett szavaztak azt a pénzt is
hozzá tették, amit még rá kell költenünk. A testület véleménye az volt, hogy jó vegyük meg ez
egy jó beruházás és azt mondta vagyont adnánk vagyonért. Nem hitelfelvételrıl volt szó.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az Opel szalon megvételének szándékáról van testületi döntésünk, most a forrást is hozzá
rendeltük. Jómagam ugyan nem értettem egyet a vétellel, ellene is szavaztam, de a testületi
határozatot végre kell hajtanom és ehhez forrást kell biztosítani. Ráadásul még bonyolult jogi
problémákat is meg kellene oldanunk.
Horányi Márton, képviselı:
A költségvetéssel kapcsolatosan két dolgot említenék:
1,) A Lustige ugyan olyan önálló intézmény, mint a többi ezért javaslom, hogy a szakfeladat
sort vagy az óvodánál vagy a NKÖ-nál kell szerepeltetnünk.
2,) A 11 tábla keresztben és hosszában nem egyezik. Ezt javítsuk ki.
Kıvári András, képviselı:
Beszéljünk a rendırségrıl. Szerintem, ha nem dolgozik akkor ne kapjon ennyit, ha viszont
dolgozik akkor kapjon többet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A rendırség a testületi ülésen itt lesz, akkor tartanak beszámolót. Rá lehet kérdezni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van még valakinek kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2010. Évi költségvetést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 08-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 9 igen szavazattal 1 fı nem és
0 fı tartózkodással a testület 2/2010.(II.08.) számú rendeletével elfogadta, az alábbiakat
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Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
2/2010. (II. 10.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2)
bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben meghatározottakat – 2010. évi
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzat képviselı-testületére, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed
ki.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek:
• Solymár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
• Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
• Óvoda-Solymár
b) önállóan mőködı költségvetési szervek:
• Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és Könyvtár
• Ezüstkor Szociális Gondozási Központ
•

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Német Kisebbségi
Önkormányzata
• Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet
tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése
A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi
költségvetésének
bevételi fıösszegét: 3 046 995 ezer forintban,
kiadási fıösszegét: 3 046 995 ezer forintban állapítja meg,
melybıl a halmozódás mentes bevételi és kiadási elıirányzat: 2 518 233 ezer forint.
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I. A költségvetési bevételek
4. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat mőködési bevételi elıirányzatának összegét 2 050
939 ezer forintban, halmozódás mentesen 1 527 827 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
mőködési bevételi elıirányzatának forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet
tartalmazza.
5. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási bevételi elıirányzatának összegét 996
056 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi
felhalmozási bevételi elıirányzatának forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi
mőködési és felhalmozási bevételi elıirányzatának összesítését a 4. számú melléklet
tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
6. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat mőködési kiadási elıirányzatának összegét 1 845
450 ezer forintban, halmozódás mentesen 1 322 338 ezer forintban állapítja meg, a
következık szerint:
Megnevezés
Halmozott
Halmozódás mentes
összeg (eFt)
összeg (eFt)
személyi jellegő kiadások

595 848

598 848

munkaadókat terhelı járulékok

145 188

145 188

pénzeszköz átadások

616 069

92 597

dologi kiadások

444 138

444 138

Hiteltörlesztés, pénzforgalom nélküli tételek

44 207

44 207

Mőködési kiadások elıirányzata összesen

1 845 450

1 322 338

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
mőködési kiadási elıirányzatának kiemelt elıirányzatonkénti részletezését az 5. számú
melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzatának összegét 1 201
545 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
felhalmozási kiadási elıirányzatának részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
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(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatának összesítését a 7. számú melléklet
tartalmazza.
8. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
felújítási kiadási elıirányzatait célonként és feladatonként a 8. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
felhalmozási kiadási elıirányzatait célonként és feladatonként a 9. számú melléklet
tartalmazza.

III. A költségvetési bevételek és kiadások részletezése
9. §
Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2010. évi
költségvetési elıirányzatait szakfeladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. §
(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 10.
számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat kiadásai és bevételei az alábbiakban felsorolt önálló szakfeladatokon
kerülnek tervezésre:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
• 813000 - zöldterület kezelés
• 240000 - erdészeti szolgáltatás
• 421100 – út, autópálya építés
• 522110 - közutak, hidak, alagutak üzemeltet., fenntartása
• 841126 - önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
• 751175 - országgyőlési képviselı választás
• 751186 - önkormányzati képviselı választás
• 841403 - város és községgazdálkodási szolgáltatás
• 841102 - közvilágítási feladatok
• 840901 - önkormányzatok és kistérségi társulások elszámolásai
• 841133 - adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
• 862101 - háziorvosi alapellátás
• 862211 - járóbetegek gyógyító szakellátása
• 869041 - család és nıvédelmi egészségügyi gondozás
• 750000 - állategészségügyi tevékenység
• 882000 - önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
• 882111 - rendszeres szociális segély
• 882112 - idıskorúak járadéka
• 882113 - lakásfenntartási támogatás normatív alapon
• 882114 - helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
• 882115 - ápolási díj alanyi jogon
• 882116 - ápolási díj méltányossági alapon
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• 882117 - rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
• 882118 - kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
• 882119 - óvodáztatási támogatás
• 882121 - helyi eseti lakásfenntartási támogatás
• 882122 - átmeneti segély
• 882123 - temetési segély
• 882124 - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
• 882125 - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
• 882129 - egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
• 882201 - adósságkezelési szolgáltatás
• 882202 - közgyógyellátás
• 882203 - köztemetés
• 370000 - szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
• 901215 - településtisztasági szolgáltatás
• 381101 - település hulladék összetevıinek vál. elk. begyőjtése
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
• 841127 - helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége
• 840901 - önkormányzatok és kistérségi társulások elszámolásai
LUSTIGE ZWERGE ÓVODA
• 562912 - óvodai intézményi étkeztetés
• 854011 - óvodai nevelés
EZÜTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÓKÖZPONT
• 889922 - házi segítségnyújtás
• 889201 - gyermekjóléti szolgálat
• 889244 - családsegítı szolgálat
• 889921 - szociális étkeztetés
• 881011 - nappali szociális ellátás, idısek klubja
APÁCZAI CSERE JÁNOS MŐVELİDÉSI HÁZ
• 581400 - lapkiadás
• 910501 - mővelıdési házak szakmai tevékenysége
• 910502 - mővelıdési házak üzemeltetése
• 910123 - közmővelıdési könyvtári tevékenység
HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
• 562913 - iskolai intézményi étkeztetés
• 841901 - önkormányzatok elszámolásai
• 852011 - általános iskolai oktatás 1-4 osztályig
• 852012 - sajátos nevelési igényő oktatás 1-4 osztályig
• 852013 - nemzetiségi oktatás 1-4 osztályig
• 852021 - általános iskolai oktatás 5-8 osztályig
• 852022 - sajátos nevelési igényő oktatás 5-8 osztályig
• 852023 - nemzetiségi oktatás 5-8 osztályig
• 852031 - alapfokú mővészeti oktatás (zene)
• 852032 - alapfokú mővészeti oktatás (tánc)
• 855911 - napköziotthonos ellátás 1-4 osztályig
• 855913 - nemzetiségi napköziotthonos ellátás 1-4 osztályig
• 855914 - tanulószobai ellátás 5-8 osztályig
• 855916 - nemzetiségi tanulószobai ellátás 5-8 osztályig
• 856020 - pedagógiai szakszolgálat
ÓVODA SOLYMÁR
• 562912 - óvodai étkeztetés
• 841901 - önkormányzatok elszámolásai
• 851011 - óvodai nevelés
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•

851013 - nemzetiségi óvodai nevelés

(3) Az önkormányzat tartalék keretei:
mőködési tartalék
mőködési céltartalék
felhalmozási céltartalék

6 305 ezer forint
6 531 ezer forint
27 080 ezer forint

(4) Az évközben kifizetett és visszaigényelt szociális juttatásokból képzıdı bevételek az
önkormányzat felhalmozási céltartalék keretét növelik.
(5) A tartalékkeretek képviselı-testületi rendelkezés alapján használhatók fel.
11. §
(1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat, mérlegszerően a 1213. számú melléklet adja meg.
(2) Az önkormányzat sajátos mőködési bevételeit – ezen belül a helyi adó bevételek -,
valamint az önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei a 14. számú mellékletben
kerülnek bemutatásra.
(3) Az állami támogatásokat a 18. számú melléklet mutatja
12. §
(1) A kiemelt elıirányzatok módosítása a képviselı-testület hatásköre.
(2) A rendszeres személyi juttatások megtakarításai a jutalom keretet növelik, kivétel a jegyzı
bérmegtakarítása. A jegyzı bérmegtakarítás felhasználásának korlátozása nem vonatkozik
a helyettesítési díj illetmény részre.
(3) A polgármesteri hivatal minden dologi kiadás megtakarítása, illetve többletbevétele a
felhalmozási céltartalék keretet növeli.
(4) A béren kívüli juttatások betervezett összege a közterheket is tartalmazza.
13. §
(1) A képviselı-testület benyújtott kérelmek alapján támogatja a helyi civil szervezeteket és
alapítványokat, ennek összegét részletesen a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat a kihelyezett járóbeteg-szakrendeléseket (nıgyógyászat, szemészet,
fizikoterápia reumatológia, orr-fül-gégészet) külön szerzıdésben vállalt kötelezettségei
teljesítésével biztosítja.
(3) Az önkormányzat a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény üzemeltetését a
Helytörténeti Alapítványon keresztül látja el.
(4) A tőzoltósági feladatok és a közrend védelme érdekében az önkormányzat hozzájárul a
Solymári Polgárırség és Tőzoltó Egyesület mőködtetéséhez.
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(5) A képviselı-testület a tömegsport szélesebb körő elterjesztése, a helyi rendezvények
kulturált elhelyezése érdekében a PEMŐ Zrt.-vel kötött szerzıdés alapján hozzájárul a
sportcsarnok fenntartási költségeihez.
14. §
Az önkormányzat 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet
tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret
15. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét 201 fı munkajogi létszámban hagyja
jóvá, az alábbi részletezés szerint:
Intézmény

Polgármesteri Hivatal
ebbıl igazgatási szakfeladat
ebbıl város és község gazdálkodási szakfeladat
ebbıl állategészségügyi szakfeladat
ebbıl védınıi szakfeladatán
ebbıl háziorvosi szolgálat szakfeladatán
Hunyadi M. Általános és Mővészeti Alapiskola össz.
Általános iskola
Mővészeti oktatás
Napközi ellátás
Pedagógiai szakszolgálat
Óvoda Solymár
Óvodai nevelés
Nemzetiségi óvodai nevelés
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és Könyvtár
Mővelıdési házak tevékenysége
Könyvtár
Ezüstkor Szociális Gondozási Központ
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Munkajogi
létszám
(fı)
54
38
10
1
4
1
82
40
16
13
13
37
34
3
13
6
4
2
9
201

2010. évi nyitó
betöltött állás (fı)
48,75
36,75
6,00
1,00
4,00
1,00
80,5
39,75
15,75
13,00
12,00
36,75
33,75
3,00
8,50
5,50
4
1,5
9,00
189

Az évközi gazdálkodás szabályai
16. §
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országgyőlés és Kormány
hatáskörében történt elıirányzat módosítások könyvelésérıl intézkedjen. Ezekrıl az
elıirányzat módosításokról a polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet legkésıbb a
következı rendelet módosításkor.
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17. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a képviselı-testület 500 ezer
forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl annak
aláírását követı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselı-testületet illetik meg.
18. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben képzıdött átmenetileg szabad
pénzeszköz államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés
útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi
mőveletek lebonyolítását a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A
polgármester a fenti ügylet lebonyolításához minimum 3 pénzintézet ajánlatát köteles
beszerezni. A polgármester a megtett intézkedésekrıl a következı képviselı-testületi
ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az intézmények a bevételek elmaradása esetén csak a már befolyt bevételek arányában
vállalhatnak kötelezettséget. Ezért az intézményvezetık felelısek.
19. §
(1) Kötött felhasználású elıirányzatoknak tekintendı: a jubileumi jutalom, a végkielégítés, a
munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata, az étkeztetés bevételi és kiadási elıirányzata,
a közüzemi díjak kiadási elıirányzata, az intézmények mőködési tartaléka, általános
forgalmi adó maradványa.
(2) A kötött felhasználású elıirányzatok maradványa felett a képviselı testület rendelkezik.
20. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 17. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozás terv szerinti teljesítésérıl a polgármester és a jegyzı gondoskodik.

21. §
(1) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzat költségvetési szervei – a
költségvetési rendelet módosítása után - szabadon felhasználhatják a jóváhagyott bevételi
elıirányzataikon felüli többletbevételüket. Tartós kötelezettségvállalás csak a képviselıtestület elızetes engedélyével lehetséges.
(2) A többlet adóbevétel– csökkentve az adóerısség miatti normatíva elvonás összegével –
csak fejlesztési célú kiadásokra fordítható.
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(3) A fejlesztési hitelkeret lehívása a Képviselı-testület hatásköre.

Záró rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Solymár, 2010. február 08.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

…………………………………..
Dr. Szente Kálmán
polgármester

…………………………………..
Földesi János
képviselı

…………………………………..
Emesz Lajos
képviselı
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