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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 194/2011. sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont keretében létrehozandó
intézményfenntartó társulás létrehozása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 195/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés helyi autóbuszos közszolgáltatás ellátása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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ZÁRT ÜLÉS:
3. 196/2011. sz. előterjesztés: Aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös
megegyezéssel
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk, jegyző
4. 197/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Háber Andrásné ügyében
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy Gaal Gergely
alpolgármester valamint Kővári András képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de
így is határozatképesek. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ülés összehívása az Ezüstkor
Szociális Gondozóközpont miatt vált sürgőssé. Az intézmény intézményfenntartói társulás
formájában ki kívánja terjeszteni a munkáját. Ahhoz, hogy a feladatellátáshoz szükséges
normatívákat le tudják hívni, határidőben meg kell hozni a Képviselő-testület elé terjesztett
döntést. Ismerteti a napirendet. Megkérdezi, hogy kíván –e valaki napirend előtti felszólalni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a mai napon kézbesítette a posta a Solymári
Hírmondót, melyben az újságíró korrektül rögzítette a Képviselő-testületi ülésen elhangzottakat.
Többek között idézte Tordai Miklós képviselő úr által elmondottakat, miszerint a Kft. 8-9 millió
forint veszteséget fog felhalmozni. Ám aki nem komolyan foglalkozik a társasággal azt hiheti,
hogy az önkormányzat nem megfelelő módon jár el. Ugyanis nem az a probléma, hogy ez egy
jövendölés, hanem az, hogy a könyvelő jelezte, hogy az elszámolás miatt az nem úgy van,
ráadásul a másik oldalon vele szemben a tagi kölcsönnel kapcsolatos tudósítás szerepel. A
közvélemény szerint úgy nézhet ki a dolog, hogy nem megfelelően cselekszik a testület. Kéri a
főszerkesztőt, hogy tájékozódjanak a témában és készítsenek anyagot a Kft. könyvelőjével és a
képviselővel is, hogy az általa kalkulált összeg milyen adatok alapján történt. Ezt követően a Kék
Óvodában történtekre tér ki, miszerint a hétvégén gördeszkás fiatalok randalíroztak az udvaron,
megrongálva ezzel az eszközöket, ezért kérte a vezetőséget, hogy tegyen feljelentést az ügyben.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kiegészíti az alpolgármestert azzal, hogy az említett
lapszámba az is megjelent, hogy nem volt túl szerencsés a traktor megvásárlása, ami nehezítette a
társaság pénzügyi helyzetét.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Megkérdezi, hogy áll e még a januári testvértelepülési
kirándulásra a meghívás, továbbá, hogy hol tart az Emesz Lajos alpolgármester által ismertetett
Csibész Mozgalom támogatása. Elmondja, hogy december 8-án a költségvetéssel kapcsolatosan
lakossági fórum lesz, melynek kapcsán kéri, hogy az anyagot időben kapják meg, annak
érdekében, hogy fel tudjanak készülni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy január 25-e körül van a búcsú, melyre a
meghívást kapták, s melynek fedezetét a jövő évi költségvetésben biztosítani fogják. A pontos
időpontot jelezni fogják a képviselők felé. A december 8-ai időpont kapcsán azt válaszolja, hogy
ekkor közmeghallgatás lesz. Tavaly szakítottak Szentkláray képviselő úr által ismertetett
hagyománnyal, a költségvetés elfogadása elé tették át. Akkor már látni fogják az adórendeleteket,
a hatósági áras díjak alakulását, így tájékozottabban tudnak a lakosság elé állni. Tájékoztatja a
képviselőket arról, hogy a Közcsat Kft. elment Pilisszentivánra az ügyben, hogy az összes
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levegőben lógó kérdést átbeszéljék és úgy tűnik, hogy sikerült megállapodniuk. Ezen a
tárgyaláson szóba került a szennyvíz díj melynek kapcsán az hangzott el, hogy infláció körüli –
kb. 5%-os – emelést látnak kívánatosnak a jövő évben. Ezt követően a szennyvízátkötő vezetékek
építéséről tájékoztatja a képviselőket, melynek kivitelezése a napokban kezdődik meg a
Hankernél. A beruházást a Közcsat Kft. hajtja végre. Bíznak benne, hogy ennek köszönhetően
üzembiztosabb lesz a csatorna a lakótelepen.
 Ordódy György, képviselő: Javasolja, hogy ha a Kerekhegyi csatornapályázat nem nyer,
akkor az erdei utat hozzák helyre. Megkérdezi, hogy hol áll a solymári rendőr ügye. Elmondja,
hogy ezentúl a kisbusz útvonaláról valamint a szemétszállításról is szeretne beszélni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy most lépett szolgálatba a körzeti
megbízott és bízik benne, hogy javul a helyzet. Úgy gondolja, hogy ha a csatornapályázat nem
nyer, akkor ott soha nem lesz csatorna, mert nagyságrendileg 1 millió forintba kerülne
ingatlantulajdonosonként a kiépítése. Javasolja, hogy várják meg a döntést, s ha nem nyernek
akkor döntsenek arról, hogy milyen beruházást hajtanak végre helyette.
 Tordai Miklós, képviselő: Sajnálja, hogy kellemetlen helyzetbe hozta a főszerkesztő urat, úgy
véli, hogy ha beszúrta volna azt a szót, hogy üzemi veszteség, akkor teljesen korrekt lett volna a
tudósítás. Elmondja, hogy mindenféle mendemondák keringenek a faluban az új tervezett
beruházás kapcsán. Fontosnak tartja, hogy jól legyen kommunikálva a lakosság felé az ügy, már
csak azért is, mert első körben a kétkedések látnak napvilágot
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy rendszeresen fent volt az index.hu-n,
ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nem tud biztosan kiállni a nyilvánosság elé, mert még
nem rendelkezik minden szükséges információval. Holnap 11 órakor lesz egy megbeszélés,
melyen több kérdésre is választ kap majd.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Szentkláray képviselő úr kérdésére azt válaszolja, hogy az
Alapítvány támogatása nem talált visszhangra, három képviselő, egy külsős bizottsági tag és egy
szakértő jelentkezett eddig. Ha mégis úgy gondolják, hogy támogatnák őket, akkor megteszik a
szükséges lépéseket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van e javaslat.
Tekintettel arra, hogy nincs, felteszi szavazásra a napirendet.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 14-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja:
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 194/2011. sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont keretében létrehozandó
intézményfenntartó társulás létrehozása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 195/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés helyi autóbuszos közszolgáltatás ellátása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
3. 196/2011. sz. előterjesztés: Aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös
megegyezéssel
Előterjesztő: Dr. Beregszászi Márk, jegyző
4. 197/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Háber Andrásné ügyében
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester

1. napirend: 194/2011. sz. előterjesztés: Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont
keretében létrehozandó intézményfenntartó társulás létrehozása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület előtt már járt az ügy,
amikor is úgy döntöttek felhatalmazzák arra, hogy az önkormányzat nevében tárgyalásokat
folytasson más önkormányzatokkal intézményfenntartó társulás létrehozásáról úgy, hogy a
feladatellátó intézmény az Ezüstkor Gondozó Központ legyen. Ehhez módosítani kell az Alapító
Okiratot és meg kell kötni a társulási megállapodást, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
Ha kérdés van az intézményvezető asszony tud bővebb információt adni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Elmondja, hogy a megkapott anyagok között nem talál
kielégítő választ arra, hogy miből fogják fedezni a feladatellátást. Megkérdezi, hogy készült e
kalkuláció erre, továbbá, hogy kit jelölnek intézményvezetőnek, valamint a három fő
közalkalmazott felől érdeklődik. Hiányolja, hogy a költségek-fedezet tekintetében nem nyújt
információt az előterjesztés.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy nem lesz új intézményvezető, a
vezető ugyanez marad. Megadja a szót az intézményvezetőnek.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, vendég: Elmondja, hogy Nagykovácsiban három gondozónő
dolgozik, akik kapcsán az volt a kérés, hogy tartsák meg őket, mert jól dolgoznak. A
gyermekjóléti szolgálatra meg kell hirdetni az állást, úgy, hogy a nyertes pályázó Nagykovácsi
telephelyen végzi feladatait. A kiadások és bevételek kapcsán azt feleli, hogy alap és kiegészítő
normatívát hívhatnak le, ezentúl létezik egy plusz állami támogatás az intézményfenntartói
társulásokra, melyet szintén le tudnak hívni. Mindezeket Nagykovácsi további 1,5 millió forinttal
egészíti ki. Eleget tettek a Képviselő-testületi határozatban foglaltaknak, miszerint az
intézménynek az ellátandó feladatok kapcsán, a kiadásokat meghaladóan többletbevétele
származzon.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kiegészíti az intézményvezető asszonyt azzal, hogy
számításaik szerint valamivel több, mint 1 millió forint nyereségük lesz.
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, hogy a 3/3 pontban azt olvassa, hogy a tehervállalás
ellátotti létszám arányos. Úgy véli nem mindegy az, hogy egy gondozónő egy ellátotthoz
hányszor megy ki, és miben segít neki.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, vendég: Azt válaszolja, hogy lakosságszám alapján kapják a
normatívát, míg a házi segítségnyújtásnál gondozási napló alapján történik az elszámolás.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Megkérdezi, hogy mennyi az alap és a kiegészítő
normatíva.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, vendég: Azt válaszolja, hogy Nagykovácsi esetében a tavalyi
adatok alapján 6458 fő a lakosság létszáma, így a család segítés és gyermekjóléti szolgálat
keretében 5.179.920 forintot hívható le. Míg a házi segítségnyújtásnál 6 fő az ellátotti létszám,
amit reálisnak tart, ugyanis ez egy átlaglétszám, amit a törvényben meghatározott módon kell
kiszámolni. Náluk – azaz Solymáron - ez a szám 12 fő. A 6 főre 996.880 Ft-ot számoltak az ily
módon lehívható normatívára. Ehhez jön az intézményfenntartói társulás után kapott normatíva,
ami Nagykovácsi után nagyságrendileg 2,8 millió forint, míg Solymár után 3,6 millió forint.
Közel 12 millió forintos bevétellel számoltak, szemben a 8-9 millió forint kiadással, azaz kb. 1,5
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millió forint pluszuk marad.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Megkérdezi, hogy a három alkalmazott mennyibe
kerül.
 Szelicsánné Szajáni Piroska, vendég: Azt válaszolja, hogy személyi juttatások tekintetében
7 millió forinttal, míg dologi kiadások tekintetében 627 ezer forinttal kalkuláltak a tavalyi adatok
alapján.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Az 5/4 pontra kérdez rá, nevezetesen, hogy pályáztatni
kell -e a vezetőt, továbbá az 5/8-as pontban lévő elütésre hívja fel a figyelmet.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Az feleli, hogy ha új intézményvezető lenne, akkor lenne
szükség a pályáztatásra. Elmondja, hogy intézményfenntartói társulást hoznak létre, mely nem
rendelkezik olyan jogosítványokkal, mint az intézmény. A társulás keretében úgy döntenek, hogy
a megállapodásban rögzített feladatot az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont látja el. A térítési
díjak tekintetében az elején nem volt közös álláspont, de Nagykovácsinak el kell fogadni Solymár
szociális rendeletében alkalmazott térítési díjakat, ezért ezt a szerződésben rögzítették. Elsőre,
úgy tűnt, hogy nem feltétlenül Solymár érdeke a társulás létrejötte, de olyan állapot alakult ki,
hogy miután Nagykovácsi felmondta a szerződést Pilisvörösvárral a kistérségi lakosságszám
valamint a kötelezően ellátandó három feladat nem lett volna meg, ezért január 1-től
mindenképpen létre kell hozni a társulást. Ezért is került sürgősséggel a Képviselő-testület elé az
anyag. Hozzá teszi, hogy a normatívát nem hívják le, azt Nagykovácsi finanszírozza meg egészen
addig a pillanatig, amíg a normatívát nem kapják meg.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy mikor elfogadták az iskola Alapító Okiratát, azt
azonnal be kellett küldeni a MÁK-hoz, akik jelezték, hogy egy pontban javítás szükséges, ezért
javasolja most, hogy a 14/3 pontot javítsák úgy, hogy a munkavállaló szó kerüljön ki és a
munkaviszony szót tegyék be helyette.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot. Tekintettel arra, hogy nem érkezik
egyéb hozzászólás, felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 14-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 179/2011 (XI.14.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül – mikrotársulás jelleggel
intézményfenntartói
társulást
hoz
létre
Nagykovácsi
Nagyközség
Önkormányzatával együttműködve az Ezüstkor Szociális Gondozóközponttal, mint
feladatellátó intézménnyel a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására 2012. január
1. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézményfenntartó társulási
megállapodás aláírására, valamint a később megkötendő finanszírozási megállapodás
aláírására a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulással, vagy jogutódjával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az Alapító Okiratról is.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 14-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 0 fő tartózkodással a testület 180/2011 (XI.14.) számú határozatával úgy dönt, hogy
jóváhagyja az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont alapító okiratának módosítását,
valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
EZÜSTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján, figyelemmel
a 90.§ -ában foglaltakra az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv neve: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

2.

A költségvetési szerv székhelye: 2083 Solymár, Templom tér 8/b.

3.

A költségvetési szerv telephelye(i): 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
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4.

A költségvetési szerv működési köre:
a)
Solymár Nagyközség közigazgatási területe, valamint
b)
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak
közigazgatási területe házi segítségnyújtás; családsegítés; gyermekjóléti
szolgáltatás tekintetében.

5.

A költségvetési szerv alapítója, az alapítás éve:
Solymár Nagyközség Önkormányzata, 2001

6.

Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye: Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 2083 Solymár, József Attila u. 1.

7.

Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő.

8.

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2083 Solymár, József Attila
u. 1.

9.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szociális ellátás szállás nyújtása nélkül és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.

10.

Az intézmény térítési díja:
a) Solymár tekintetében: az intézmény tevékenységi körébe tartozó ellátások
igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakat Solymár Nagyközség Önkormányzata
rendeletben határozza meg.
b) A 4. b) pont települése(i) tekintetében a társult önkormányzatok által rendeletben
meghatározott térítési díj.

11.

Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény TEÁOR száma:
8891
Gyermekek napközbeni ellátása
8899
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8810
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szakágazat száma: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Egyéb alaptevékenységek
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés

12.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési
szerv
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13.

Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

14.

Az intézmény vezetése, képviseletére jogosultak, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
14.1. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetője a központvezető, akit a Solymár Nagyközségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában
szabályozott nyilvános pályázat keretében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény szerint a
magasabb vezető beosztás ellátásával legfeljebb öt évre bízza meg, a kinevezési
jogok gyakorlása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
14.2. Az intézmény képviselete:
Az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott intézményi alkalmazott.
14.3. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott,
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az
irányadó.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

15.

Záró rendelkezések:
Az intézmény irányító szerve az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum
működésének szabályait megalkotja és érvényesülését biztosítja.

Solymár, 2011. november 14.
Dr. Szente Kálmán
polgármester
Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot) a Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 14-i ülésén a 180/2011.
(XI.14.) számú határozattal fogadta el.
A záradékot ellenjegyzem, Solymáron, 2011. november hó 15. napján.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző
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2. napirend.: 195/2011. sz. előterjesztés:
közszolgáltatás ellátása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester

Előterjesztés

helyi

autóbuszos

 Dr. Szente Kálmán, képviselő: Elmondja, év végével lejár a jelenlegi szolgálattóval kötött
szerződés. A Kft. alapításakor a koncepcióban leírták, hogy a társaság feladati közé tartozhatna a
belső közlekedés. A jelenlegi szolgáltatás mintegy 6 millió forintba kerül az Önkormányzatnak
évente, amelyhez az állam közvetlenül a szolgáltató részére kb. 3 millió forint összeget ad.
Szeretnék, ha ugyanilyen támogatási intenzitás mellett jobb és komfortosabb szolgáltatást
tudnának nyújtani. Ha a Kft. lenne a belső szolgáltató – melyre a törvény lehetőséget ad – akkor a
normatívákon túl a jegy és bérletbevételek is a társaságot illetnék meg. A várható költség és
haszon ismeretében akár így arra is lehetőség nyílna, amit Ordódy képviselő említett,
nevezetesen, hogy a Kerekhegyet is bevonják a közlekedésbe.
 Ordódy György, képviselő: Megkérdezi, hogy a járműparkról van-e elképzelés.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy új járművekből fog állni, melyet az
alvállalkozó fog beszerezni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Jó gondolatnak tartja, hogy kapcsolódjon be a Kft, de van
néhány kérdése. Megkérdezi, hogy kell -e közbeszerzési eljárást lefolytatni, vagy elég -e az, hogy
szolgáltatási szerződést kötnek. Úgy véli nem mindegy az, hogy kis busszal vagy nagy busszal
történik e a szolgáltatás, mert a jelenlegi számítás kisbuszra vonatkozik. Megkérdezi továbbá,
hogy a jelenlegi árkategóriák maradnak -e érvényben. Hozzá teszi mindezek a kérdések azért is
érdekesek, mert már korábban említette a polgármester úr, hogy a Volánnal bíztató tárgyalások
folynak. Végig kellene gondolni, hogy melyik megoldást válasszák, de ehhez mindenképpen
kalkulációra van szükségük.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a vállalkozó minden év végén nyújtott be
elszámolást, melyben több olyan adat van, ami alapján kalkuláltak, ilyen például az, hogy hány
darab jegyet és bérletet adott el, a munkabérre, az üzemanyagra stb.-re vonatkozó adatok. A
számításaikat a vállalkozó által szolgáltatott adatokból is levezették, aki évente 1-2 millió forint
nyereséget jelzett. Mindemellett saját számításokat is végeztek, például tárgyaltak az Auchannal,
hogy mennyibe kerülne, ha kimennének a 218-as megállóba. Úgy véli, hogy jobb minőségű
járművekkel még több embert lehetne bevonni a tömegközlekedésbe. A buszok kapcsán azt
feleli, hogy midi buszok lesznek, melyeket kamerával szerelnek fel, ami a jegyadási
hajlandóságot is támogatja. A Volánnal kapcsolatban elmondja, hogy 3-4 hónapja írt Vitézy
Dávid úrnak, de azt a választ kapta, hogy nem megoldható.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kiegészíti a polgármestert azzal, hogy ha Szentkláray
képviselő úr pontosabb adatokra kíváncsi, akkor zárt ülés keretében el tudják mondani. Úgy véli,
hogy elérhető az a cél, hogy nem drágábban de magasabb színvonalon, járatok sűrítésével és
meghosszabbításával működjön a szolgáltatás a településen.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester. Hozzá teszi, hogy a tárgyalásikban még van mozgástér.
Két dolog szokott felmerülni, az egyik, hogy napközben is legyen járat, míg a másik, hogy
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hétvégén is járjanak a buszok, de ez arányiban sokkal drágább lenne.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy miért a Templom tér és a vasútállomás,
továbbá, hogy nem –e bővítik, példaként a Hutweidét említi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a második pontban van a Hutweide.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy a határozatban nem –e kellene szerepelnie
annak, hogy konkrétan miről van szó.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy beletehetik, de ha a későbbiekben sikerül
bővíteni, akkor azt módosítani kell.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Úgy gondolja, több információra lenne szükségük ahhoz,
hogy dönteni tudjanak, példaként az ármegállapítást, a közlekedési vonalakat, a busztípusokat
említi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy minimum a jelenlegi állapotokat
kívánják megtartani.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják tovább az
ügyet, hogy mindenki választ kaphasson a kérdéseire.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nincs akadálya. Felteszi szavazásra
Takácsné Nagy Eszter képviselő javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 305
Száma: 11.11.14/195/0/A/KT
Ideje: 2011 november 14 18:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 195/2011. számú előterjesztés zárt ülés keretében
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

Szav%
Össz%
90,00
75,00
0,00
0,00
10,00
8,33
100.00
83,33
0,00
16,67
100.00
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Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Cser Angéla
Gaal Gergely
Kővári András

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 14-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fő, 9 fő igen szavazattal 0 fő
nem és 1 fő tartózkodással a testület Takácsné Nagy Eszter képviselő javaslatát – miszerint
a Képviselő-testület a 195/2011. számú, helyi autóbuszos közszolgáltatás ellátása tárgyában
készült előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja – elfogadja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a részvételt, majd a nyilvános ülést 18:16
perckor bezárja.

Solymár, 2011. november 15.
Jegyzőkönyvet készítette: Agócs Anita

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

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

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