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MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 52/2013. sz. előterjesztés: Általános projektmenedzsment feladatok ellátása a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú, Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése
című projekt keretében
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán Polgármester
2. 53/2013. sz. előterjesztés: Virágos Solymárért 2013.
Előterjesztő: Szeghy Krisztina, képviselő
3. 54/2013. sz. előterjesztés: Stand, uszoda
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fő, hiányzik 3 fő, tehát a
Képviselő-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szennyvízcsatornához érkezett még két előterjesztés. Az egyik a „Virágos Solymárért” a másik
szóbeli lesz. Én egy szóbeli előterjesztést hoztam most, egy elvi döntést kellene most hozni,
ugyanis úgy tűnik, hogy a Magyar Úszószövetség megnyit egy uszoda pályázati lehetőséget és
ahhoz, hogy egyáltalán szóba álljanak velünk egy elvi döntés kell a képviselő-testülettől, hogy ezt
egyáltalán akarjuk–e. A helyszíne valahol a PEMÜ sportcsarnok melletti önkormányzati
területünk a 1425-ös a helyrajzi számmal, ha jól emlékszem. Tehát erről a szóbeli előterjesztésről
kérem, hogy szavazzunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát akkor 3. napirendi pontot felvegyük?

Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fő 8 igen szavazattal 0 fő nem és
0 fő tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 3. számú napirendi pontként
felvegyük az 54/2013. számú szóbeli előterjesztést.
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Szavazás eredménye
#: 940
Száma: 13.04.08/0/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:15
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
0
8
0
4
12

Szav%
Össz%
100.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00

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

940

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

-

Száma: 2013.04.08/0/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fő 8 igen szavazattal 0 fő nem és
0 fő tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fő 8 igen szavazattal 0 fő nem és
0 fő tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.
Szavazás eredménye
#: 941
Száma: 13.04.08/0/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:15
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
0
8
0
4
12

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

941

Szav%
Össz%
100.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00

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

-

Száma: 2013.04.08/0/0/A/K
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-----1 Napirendi pont -----

52/2013. számú előterjesztés: Solymári szennyvízcsatorna hálózatának bővítése
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevők
részére 2013. február 25 -én ajánlattételi felhívást küldött.
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Általános projektmenedzsment feladatok ellátása a KEOP1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú, Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése című
projekt keretében” Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 3 db ajánlat bontására 2013.
március 8-án 11:00 órai kezdettel került sor. A Bíráló Bizottság az ajánlatok és a hiánypótlási
cselekmények vizsgálata után kialakította az ajánlatokkal kapcsolatos véleményét.
Két határozati javaslat született. Az anyag mögött van a döntés előkészítései jegyzőkönyv.
Lőrincz Beáta, képviselő:
Szerettem volna jelezni, hogy az előterjesztésben hibásan szerepel a Vis Maior megnevezés, ezt
cseréljétek ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, köszönöm, ez véletlenül benne maradt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az I. számú határozati javaslatot?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fő 8 igen szavazattal 0 fő nem és 0 fő
tartózkodással a testület 55/2013. (IV.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Általános projektmenedzsment
feladatok ellátása a KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú, Solymár szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése című projekt keretében”tárgyú nemzeti, a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Kiíró
érvényesnek nyilvánítja az alábbi jelentkezők ajánlatát és meghívja a tárgyalásra
1.

Az ajánlattevő neve: PANNON FEJLESZTŐ területi és Település Tervező,
Szervező és Tanácsadó Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 14. 2.em.1.

2.

Az ajánlattevő neve: Stratégiai Fejlesztési Központ Befektetésszervező,
Finanszírozó és Forrásszervező Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1078 Budapest, Marek József utca 5. 3. em. 33.
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Szavazás eredménye
#: 942
Száma: 13.04.08/1/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:17
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
0
8
0
4
12

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

942

Szav%
Össz%
100.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00

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

-

Száma: 2013.04.08/1/0/A/KT

6

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az II. számú határozati javaslatot?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fő 7 igen szavazattal 0 fő nem és 0 fő
tartózkodással 1 nem szavazattal a testület 56/2013. (IV.08.) számú határozatában
elfogadta, hogy a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Általános
projektmenedzsment feladatok ellátása a KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001 azonosító számú,
Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bővítése című projekt keretében” tárgyú nemzeti, a
Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottság döntés-előkészítési jegyzőkönyvében leírtak szerint, a
következő ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja
VMC Consulting Kft. (székhely: 1147 Budapest, Jávorka Ádám u 47. fszt. 1.) ajánlata
érvénytelen
-

a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

-

a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb
módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Szavazás eredménye

#: 943
Száma: 13.04.08/1/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:17
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
0
0
7
1
4
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Dr. Szente Kálmán
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
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Szav%
Össz%
100.00
58.34
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
58.34
8.33
33.33
100.00

Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

-

Száma: 2013.04.08/1/0/A/KT

-----2 Napirendi pont -----

53/2013. számú előterjesztés: Virágos Solymárért 2013.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Átadom a szót a képviselő asszony számára.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete idén harmadik alkalommal hirdeti meg
a „Virágos Solymárért” akcióját, mely az előző években is mindig nagy sikerrel zárult.
Az akció keretében április/május hónapban minden solymári lakhellyel rendelkező lakos
lakcímkártyája felmutatásával egynyári virágos növényeket vihet haza ingyenesen, melyeket
közterületről is jól látható módon szükséges elültetnie. Ezzel a gesztussal az Önkormányzat azt
szeretné elérni, hogy minél több solymári lakos foglalkozzon azzal is, hogy ne csak a kerítésén
belül legyen rendezett, ápolt a környezete, hanem a közterület felé is. Természetesen a kapott
növényeket lehetséges, - sőt, ajánlott – több másikkal társítani, hogy még szebb, virágosabb,
igényesebb legyen településünk.
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Szeghy Krisztina, képviselő:
A növények beszerzése során előnyt élveznek a solymári vállalkozókat – mint ahogy eddig is-, de
természetesen az ár egy fontos tényező. Az akció másik része tulajdonképpen egy verseny. A
lakosok által gondozott előkertek, erkélyek közül szakmai zsűri minden évben kiválasztja a
legszebbeket, legigényesebbeket, és ezek tulajdonosait, készítőit megjutalmazzuk. Már
hagyományosnak mondható, hogy a díjakat a Solymári Búcsú ideje alatt kapják meg a
jutalmazottak. A fentiek alapján az idei évben 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint, összeg
szükséges az akció lebonyolításához. Ezen összeg tartalmazza a következőket: A szükséges
növényanyag biztosítása szállítással együtt, a növényosztáshoz kapcsolódó költséget, a díjakat, a
zsűritagok jelképes ajándékát, valamint az adminisztrációs és nyomdai költségeket.
Az összeg felhasználásáról természetesen részletes beszámolót nyújtok be a T. Képviselő
Testület felé.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Szerettem volna, ha ez a költségvetésben megjelenik, ami nem történt meg. Igyekezetem
átszámolni, hogy az idén több virágra jusson, így jött ki a 900.000 forint. Ebben benne van az
emlékplakettek ára is. Az első évben számos kritika ért, hogy nem solymári vállalkozó a
beszállító. Akkor is, és tavaly is számos megkeresést küldtem ki, én 12 vállalkozónak írtam
levelet. A tavalyi évben az egyik vállalkozó solymári volt, a József Attila utcai virágbolt
tulajdonosa. Mindenki előtt nyitott a pálya, természetesen az idei évben is, ha valaki megfelelő
árajánlattal érkezik, előnyben részesítjük.
Takácsné Nagy Eszter, képviselő:
Szeretném, ha a beszerzéseknél az ár lenne a fontos tényező, mert nem hiszem, hogy viszonteladó
virágárusoknak kell itt rivalizálni. Nem lehet összehasonlítani egy termesztőt egy
viszonteladóval, árban sem.
Szeretném kérni, hogy egy kicsit hamarabb legyen mint volt, ne csússzunk ki az időből. A virág
minősége miatt sem.
Szeretném kérdezni:
- ez tavaly mennyibe került?
- ki fogja ezt szervezni?
- kb. ez a számítási összeg, ami itt szerepel ez hány db palántát jelent?
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Kérdezem, mikor kerül ez megrendezésre?
A másik, hogy erről az összegről így dönteni, hogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalta és
mégiscsak ők a tartalék keret őre. Ez nem kis pénz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, én is gondoltam már arra, hogy ugye most konkrétan virágot osztunk, amik sérülékenyek,
hogy ezt nem lehetne valahogy úgy megoldani, hogy ha utalványokat osztanánk, amelyek
Solymári illetékességű virágosnál, vagy ezzel foglalkozó vállalkozónál lehetne beváltani? Ugye
tavaly utalványokat készítettünk, melyeket száraz bélyegzővel láttunk el, ez volt a díj. Ez
működött is. Ezt visszaküldték a virágosok tettek mellé egy átutalási számlát.
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Szeghy Krisztina, képviselő:
Tavaly jóval kevesebb összeg állt rendelkezésre, mint tavaly előtt, azért mert ezt polgármester úr
a saját keretéből finanszírozta ezt. ez polgármesteri külön keretből történt. Tavalyelőtt 500.000
forint volt a növény a többi egyéb járulékos költség, de azóta már emelkedtek az árak. Tavaly a
polgármesteri külön keretből történt és 500.000 forint alatt volt. Ez biztos. Mivel mindenhol
növekednek az árak, a növények, palánták, és 4-5 palántát mindenképen érdemes lenne kiosztani.
Kővári András, képviselő:
Minél korábban rendeljük meg, így akár az egynyári virág már 35 forinttól kerülhet 65 forintig.
Ezek nettó árak plusz áfa. Ha egyéb növények is vannak, pl. muskátli az mérettől függően 150250 forint között meglehet kapni. A közterületeinkre jóval többet is költhetnék.
Tordai Miklós, képviselő:
A Ferencnek teljesen igaza van, de ha végre van egy hagyományocska, ezt még úgy
folyamatosan tudjuk csinálni, ebből jó lenne valódi hagyományt teremteni. Ez az összeg nem
olyan nagy összeg. Igen, ezt a pénzt tegyük le az asztalra, ami szükséges.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha benne lenne a költségvetésben, akkor most nem kellene itt tárgyalnunk, hanem a
költségvetésben lenne egy sor.
Ordódy György, képviselő:
Én az utalványt tartanám jónak. A virágért küzdenek, gyűrik.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Ez egy csodálatosan szép mozgalom. A közlekedés területén ez régen úgy történt, hogy a
Közlekedési Vállalat meghirdette a vasútállomásokon, buszmegállókon, falvakban. A Bíráló
Bizottság által a legszebbnek nyilvánítottat a Közlekedési Minisztérium tárgyal, pénzzel, stb…
kitüntette. Nem volt előzetes pénzadás. Ez egy gyönyörű mozgalom volt. Én továbbra is úgy
gondolom, hogy ha a költségvetés tartalékkeret terhére az egymillió forintot kiadjuk, akkor ezt
tegyük megfelelő módon.
Lőrincz Beáta, képviselő:
Én támogatom polgármester úr véleményét, hogy ez a költségvetésünkbe minden képen kerüljön
be. Én vártam is idén, de senki nem terjesztette elő a költségvetés tárgyalásakor. Ezt nagyon
támogatom. A pénzügyi bizottságot semmilyen formában nem kerülném meg. Erről egy részletes
költségvetést is jó lenne látni, mert ezt most nem látjuk. Az utalványos felvetés is nagyon
szimpatikus számomra.
Takácsné Nagy Eszter, képviselő
Én nem támogatom az utalvány rendszert mert: az utalványra többet költenénk mint a virágokra.
Az adminisztrációs részéről már nem is beszélve. A virágosoknál beváltható- na itt nagyon nem
mindegy, hogy most 60 forintért tudjuk beszerezni, vagy a virágárusnál 350 forintért.
Ki fogja ezt szervezni és lebonyolítani? Mert ha megvan, akkor mi eldöntjük, hogy menjen, ez az
összeg a pénzügyi bizottság pedig majd eldönti, hogy ezt hogyan oldja meg.
Ki fogja ezt a pénzt kezelni, hogyan?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester
A kiosztásnál elég nagy tömeget kell megmozgatni ott mindenféle képen a Kft. szakembereit
igénybe lehet venni.
Szeghy Krisztina, képviselő
Vagy megbíztok bennem, és lebonyolíthatom és kapok hozzá segítséget, nem úgy mint a tavalyi
meg a tavaly előtti években amikor a Nagycsaládos Egyesületet kellett oda rángatni, hogy
segítsenek, mert egyetlen ember volt aki a Településüzemeltetési Kft-től aki hajlandó volt ott
valamit is csinálni. Tavalyi évben sikerült az Antoni Bélát meggyőznöm, hogy segítsen terelgetni
ott az embereket, kellett is a segítség, mert senkit nem kaptam segítséget sem a hivataltól sem a
kft-től. Nem vagyok megszállott, nem szeretném ezt mindenféle képen megoldani, de el kellene
dönteni most már hogy akarjuk-e vagy sem?
Ezen kívül: két éven keresztül ott volt a költségvetésben akkor talán nem kéne nekem itt pitiznem
harmadik évben, hogy benne legyen a költségvetésben, mert nem került bele. Nagyon szívesen
átadom, bonyolítsátok le, álljatok ott hajnalban, menjetek utána huszonnyolc kertészetbe, hogy
tényleg az van e amit az árajánlatba helyeztek be. Nagyon szívesen átadom, de már április van és
ha még pénzügyi bizottságra is visszük, megint ott fogunk tartani hogy májusban az ott maradt
gazokat fogjuk kiosztani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Ne haragudj de ilyen indulattal nem lehet együtt dolgozni.
A költségvetésbe valamit beletenni, a képviselő- testület tagjainak lehetősége a költségvetési vita
idején.
Lőrincz Beáta, képviselő:
A költségvetésbe valóban úgy kerül be valami, ha előterjeszted. Ezt te is tudod.
Eszter azért kérdezte, hogy ezt előzzük meg, amit mondtál és átgondoltan, kitalálnánk, hogyan
lehetne ezt az egész dolgot jól megszervezni. Nekem a pénz ellen semmi kifogásom nem lenne,
ha teljes egészében látnánk hogyan is áll össze ez az egész.
Az utalvánnyal kapcsolatosan Eszternek igaza van, ez valóban egy drágább megoldás, ám
járulékos költségek sincsenek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A probléma a következő: itt egy szép mozgalom és ez milyen visszásságokat szül. Tehát akkor
akarjuk ezt és milyen költségkeretben?
Kővári András, képviselő:
Én Eszterrel értek egyet. Határozzunk meg egy összeget. Ha döntöttünk, akkor Kriszta
begyűjtheti az árajánlatokat, utána segítőket lehetne bevonni. Az utalványok csak emelik a
költségeket legalább a duplájára. Solymáron nincs olyan helyi kertész, aki saját maga állítana elő
virágokat. Itt csak virágboltok vannak.
Szeghy Krisztina, képviselő
A solymári vállalkozókról csak annyit, hogy tavaly az egyik vállalkozótól vettük a virágok egy
részét és meg is mondta, hogy ő ezen egy fillért nem keresett, sőt bukott is rajta, de neki fontos
volt hogy ő legyen az egyik akitől a Solymári lakosok kapják a növényeket.
Az utalványt nem javaslom, teljesen személytelen, így elveszíti a lényegét ez a mozgalom.
A díjak lehetnek utalványok, ez szerintem teljesen jó ötlet.
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Lőrincz Beáta, képviselő:
Én egyik kertészet érdekeit sem képviselem. Itt most van egy előterjesztés, ami egy dologról szól,
de ezt vagy beszéljük meg. Én erről így nem tudok dönteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ezt az összeget kicsit magasnak tartom, talán ebből faraghatnánk.
700.000 forint?
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslat módosítását?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fő 6 igen szavazattal 0 fő nem és 2 fő
tartózkodással a testület elfogadta a határozati javaslat módosítását.
Szavazás eredménye
#: 944
Száma: 13.04.08/2/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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

Voks:
6
0
2
8
0
4
12

Szav%
Össz%
75.00
50.00
0.00
0.00
25.00
16.67
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely

944

Távol
Távol
Távol
Távol

-

Száma: 2013.04.08/2/0/A/KT

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosított határozati javaslatot?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fő 6 igen szavazattal 0 fő nem és 2 fő
tartózkodással a testület 57/2013. (IV.08.) számú határozatában elfogadta, hogy a „Virágos
Solymárért 2013” akció megvalósítására a tartalékkeret terhére bruttó 700.000 Ft azaz hétszázezer
forint összeget biztosít.

Szavazás eredménye
#: 945
Száma: 13.04.08/2/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 18:54
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
6
0
2
8
0
4
12

Szav%
Össz%
75.00
50.00
0.00
0.00
25.00
16.67
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00
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Kővári András
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Lőrincz Beáta
Dr. Szentkláray Ferenc
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely

945

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

-

Száma: 2013.04.08/2/0/A/KT

-----3 Napirendi pont -----

54/2013. számú előterjesztés: Uszoda
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Olyan információk birtokába jutottunk, hogy a Magyar Úszószövetség egy több milliárd forintos
keretet kap munkauszodák megvalósítására. Kb. olyat képzeljetek el mint a Dorogi uszoda. Az
előzetes igény felméréshez ki kell töltenünk egy kérdőívet melyhez csatolnunk kell a képviselőtestület elvi döntését arról, hogy ezt a projektet szeretné. Jelenleg úgy néz ki, hogy központilag
fogják megépíteni, és utána átadni az önkormányzatoknak. Ehhez az önkormányzatnak területet
kell biztosítania 3-4 ezer m2 telket. Utána néztünk és a 1425 hrsz. alatt található 4060 m2
területet találtunk. Az adott területen meg lehetne valósítani, de ahhoz hogy a lapot beadhassuk,
kell hozzá a testület elvi döntése.
Elvi döntés így hangzana: Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elvi támogatását adja ahhoz, hogy a község uszoda beruházásra pályázzon és erre a szükséges
ingatlant biztosítja a 1425 hrsz alatt található területen és az elkészült uszoda üzemeltetését
vállalja.
Tordai Miklós, képviselő:
Mielőtt egy ilyen típusú kérdésre válaszolunk, nézzük meg hogy valóban mennyibe kerül az
uszodának a folyamatos üzemeltetésének költsége.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mi ezen már dolgozunk is. Múlt héten már beszéltünk a Dorogi uszodával. Bár itt 24 órás lesz.
Nagyon nagy rá az igény. Nálunk nagy a vásárló erő, ez az uszoda gázzal lehet fűteni, korszerű
napkollektorral felszerelve működhet.
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Takácsné Nagy Eszter:
Hatástanulmányok fognak készülni.
A Dorogi uszodába járó gyerekek 60% Solymárról ár át.
A Dorogi sátras a mi épületünk rendes épület lenne.
A Vízilabda Szövetség és az Úszó Szövetség inkább attól félnek, hogy itt szeretnének
versenysportot is indítani, de itt akkora a lakossági igényt és a környező települések lélekszáma,
az úszásoktatásra járó gyerekek igénye, hogy ez elnyomná a versenysportot. Ha ezt a
sportpályánál elkezdjük ezt a fejlesztést akkor ott nekünk nagyon jó lehetőségeink vannak a
továbbiakra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez most még csak egy elvi döntés.
Kővári András, képviselő:
Támogatom az elképzelést.
Ordódy György, képviselő:
Maximálisan támogatom.
Szeghy Krisztina, képviselő:
Támogatom. A II. kerület is tervez uszodát, ezt figyelembe vettétek?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ilyen hírek gyakran terjednek.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő:
Kell uszoda, ez régi vágyunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 8-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fő 8 igen szavazattal 0 fő nem és 0 fő
tartózkodással a testület 58/2013. (IV.08.) számú határozatában elfogadta, hogy támogatja
uszoda felépítését Solymár területén. Ehhez a szükséges területet biztosítja és vállalja az uszoda
majdani üzemeltetését.
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Szavazás eredménye
#: 946
Száma: 13.04.08/3/0/A/KT
Ideje: 2013 április 08 19:07
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
0
8
0
4
12

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

946

Szav%
Össz%
100.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00

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

-

Száma: 2013.04.08/3/0/A/KT

Tordai Miklós, képviselő:
Templom tér közlekedése: a táblákon található parkolás időpontjai között a szombati is ott van.
A hirdető tábláinkon még a novemberi hirdetések vannak kint.
Lesz Majális?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen lesz.
Szeretném kérni a képviselőket, hogy a rendezvényeken vegyetek részt.
Május 1-től változik a busz közlekedés. Esetleg azt fontolgatjuk, hogy saját kezünkbe vesszük.
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Dr. Szente Kálmán
Van –e még valakinek kérdése, észrevétele?
Nincs.
Ezennel a rendkívüli ülést bezárom.

Solymár, 2013. április 8.
A jegyzőkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
jegyző

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

A jegyzőkönyvet aláírásával hitelesíti:

………………………………….
Gaal Gergely
alpolgármester
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