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JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület
2011. október 24-én megtartott
rendes, nyílt ülésérıl
Részvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Cser Angéla, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató
Dr. Taller János, vendég
Dr. Virág Zsolt, vendég
Apáti Szabolcs, vendég
Buzás Bálint, vendég
Hámori Anna, vendég
Horváth Ferenc, vendég

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 176/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés háziorvosi praxisjog átadásához való hozzájárulás
tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
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2. 177/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés körzeti megbízott kinevezéséhez való hozzájárulás
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
3. 178/2011. sz. elıterjesztés: Önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek megváltásáról szóló
rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
4. 179/2011. sz. elıterjesztés: Önkormányzati tulajdonban álló bérlakásokról és a bérlakások
bérleti díj mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 180/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapdokumentumainak tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
6. 181/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Településüzemeltetési Kft.-nek nyújtott
tagi kölcsön tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
7. 182/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közoktatási szakreferens megbízásának ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
8. 183/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István ingatlan felajánlása
vételre (1624 hrsz) tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
9. 184/2011.
sz.
elıterjesztés:
Elıterjesztés
Duna
Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 6/2011. (IV. 27.) számú, Dorog Város
és Tokodaltáró Község, Társulási Megállapodást felmondó határozatának hatályon kívül
helyezése ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
10. 185/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés forintalapú kölcsönszerzıdés tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
11. 186/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Krautgarten szabályozása ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
12. 187/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Solymár szennyvízcsatornázásának, lakossági
beruházás keretében történı bıvítése tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
13. 188/2011.sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az Avar és Cserje utcák
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tekintetében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
14. 189/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az Avar – Cserje utcák forgalmi rendje tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
15. 190/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés hulladékszállítás közbeszerzés tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
16. 191/2011.sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a
Képviselı-testület határozatképes. Tájékoztatja a képviselıket a folyamatban lévı ügyekrıl:
elmondja, hogy a Hivatal akadálymentesítése az ütem szerint halad, a Kerekhegyi csatorna
pályázat bekerült a döntéshozók elé, nem hivatalos információi szerint akár még ebben a
hónapban megszülethet a döntés, az iskola energetikai pályázata hiánypótlás alatt van. Ezt
követıen az október 22-ei veszélyes hulladék győjtésrıl, majd az 1956-os forradalom áldozataira
való megemlékezésrıl számol be, egyben köszönetet mond a szervezıknek. Megkérdezi, hogy ki
kíván éli majd a kérdezés illetve a napirend elıtti felszólalás jogával.
 Emesz Lajos, alpolgármester: A Munkás otthon utcai Idısek Otthona kapcsán nyújt
tájékoztatást, miszerint a Pest –Megyei Kormányhivatal illetékes osztályának határozata szerint
az üzemeltetı engedélyét visszavonták, majd felolvassa a határozatot. Ezt követıen kéri, hogy a
192/2011. számú, helyszínen kiosztott sürgısségi elıterjesztést vegyék napirendre.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Kéri, hogy figyeljenek az önkormányzati újság terjesztésére,
mert rendszeresen a programok után kapja meg azt. Elmondja, hogy a községben több olyan
településüzemeltetési probléma van, melyet az önkormányzati tulajdonú Kft. nem tud megoldani,
példaként a Koppány Márton utcai csatornafedelet említi, egyben javasolja, hogy ilyen esetekben
hagyják ki a Kft-t és az önkormányzat közvetlenül intézkedjen. Javasolja, hogy a jövı évi
költségvetésbe tervezzék be Solymár közmőtérképének elkészítését.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A digitális térkép kapcsán elmondja, hogy a Hutweide
területére a 2007-es csatornázás alkalmával készült közmő térkép, továbbá, hogy jellemzıen a
szolgáltatóknál külön térkép van, ami sokszor megbízhatatlan. A térkép elkészítése komoly
pénzügyi forrásokat igényelne, tekintettel arra, hogy feltárásokat kell hozzá végezni. Kéri, hogy a
csatornafedél ügyét, s minden hasonló egyéb ügyet közvetlenül neki jelezzék. A lapterjesztés
ügyében kéri, hogy a Kft-hez forduljanak.
 Tordai Miklós, képviselı: A Kft Felügyelı Bizottságának legutóbbi ülésérıl tájékoztatja a
Képviselı-testületet, ahol áttekintették a Kft. gazdálkodását. Ezek szerint várhatóan 8-9 millió
forint lesz a veszteség, míg a külsı, nem önkormányzati megrendelésbıl származó bevétel
jelenleg 506 ezer forint. Elmondja, abban maradtak meg fogják vizsgálni, hogy miként tudnak
alakítani a jelenlegi rendszeren.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, vélhetıen az eredmény alakulásában az is
benne van, hogy a Kft. egy összegben vásárolt egy traktort.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: 1. számú választókörzet képviselıjeként kéri, hogy a
Terstyánszky úton pótolják az eligazító, utca táblákat, majd részletei a pontos helyszíneket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a jövı évben a teljes településre
szeretetnék megcsináltatni, annak érdekében, hogy egységes képet mutasson.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel, arra, hogy egyéb felszólalás nincs, kéri, hogy
szavazzanak a 192. számú elıterjesztés napirendre vételérıl.

Szavazás eredménye
#: 272
Száma: 11.10.24/0/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 16:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 192. számú elıterjesztés napirendre vétele
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy napirendre veszi a 192. sorszámú
elıterjesztést.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb módosítás.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Kéri, hogy amikor az oktatási referens alkalmazásáról döntenek,
környezetgazdálkodási referens ügyét is tárgyalják meg, tekintettel arra, hogy e témában sincs a
hivatalon belül szakértı.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy ez ügyben készítsen elıterjesztést. Elmondja,
hogy a 179. számú elıterjesztést visszavonja és felkéri a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottságot, hogy véleményezze a rendelet-tervezetet. Kéri,
hogy az elhangzottaknak megfelelıen szavazzanak a módosított napirendrıl.

Szavazás eredménye
#: 273
Száma: 11.10.24/0/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 16:34
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Módosított napirend
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán

Szav%
Össz%
90.00
75.00
10.00
8.33
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Kıvári András
Ordódy György

Igen
Igen
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja:
MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 176/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés háziorvosi praxisjog átadásához való hozzájárulás
tárgyában (Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
2. 177/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés körzeti megbízott kinevezéséhez való hozzájárulás
ügyében (Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
3. 178/2011. sz. elıterjesztés: Önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek megváltásáról szóló
rendelet megalkotása (Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottság elnöke)
4. 180/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapdokumentumainak tárgyában (Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)
5. 181/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Településüzemeltetési Kft.-nek nyújtott
tagi kölcsön tárgyában (Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
6. 182/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közoktatási szakreferens megbízásának ügyében
(Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
7. 183/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István ingatlan felajánlása
vételre (1624 hrsz.) tárgyában (Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság elnöke)
8. 184/2011.
sz.
elıterjesztés:
Elıterjesztés
Duna
Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 6/2011. (IV. 27.) számú, Dorog Város
és Tokodaltáró Község, Társulási Megállapodást felmondó határozatának hatályon kívül
helyezése ügyében (Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
9. 185/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés forintalapú kölcsönszerzıdés tárgyában
(Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
10. 186/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Krautgarten szabályozása ügyében (Elıterjesztı:
Dr. Szente Kálmán, polgármester)
11. 187/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Solymár szennyvízcsatornázásának, lakossági
beruházás keretében történı bıvítése tárgyában (Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán,
polgármester)
12. 188/2011. sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az Avar és Cserje utcák
tekintetében (Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
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13. 189/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az Avar – Cserje utcák forgalmi rendje tárgyában
(Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
14. 190/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés hulladékszállítás közbeszerzés tárgyában
(Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
15. 192/2011. sz. elıterjesztés: dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény 2011. évi
költségvetése (Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
ZÁRT ÜLÉS:
16. 191/2011.sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Elıterjesztı: Emesz Lajos,
alpolgármester)

1. napirend: 176/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés háziorvosi praxisjog
átadásához való hozzájárulás tárgyában (Elıterjesztı: Emesz Lajos,
alpolgármester)
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy dr. Taller János azzal a kéréssel kereste meg a
Hivatalt, hogy háziorvosi praxisát át kívánja adni Dr. Virág Zsoltnak, melyhez szükséges az
önkormányzat hozzájárulása.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy mutatkozzon be.
 Dr. Virág Zsolt, vendég: Elmondja, hogy Pilisszentivánon él és nıs, majd ismerteti iskolai
végzettségeit és korábbi munkahelyeit, miszerint az Országos Mentıszolgálatnál kezdte, majd a
Szent Rókus és Szent Imre kórházakban dolgozott, jelenleg a Endomedix Diagnosztikai
Központban dolgozik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót dr. Taller Jánosnak.
 Dr. Taller János, vendég: Elmondja, hogy ı maga 1981 óta dolgozik Solymáron, továbbá,
hogy jövıre lesz 50 éve, hogy orvosként dolgozik. 5 éve foglalkozik azzal a gondolattal, hogy
átadja a praxist, olyan orvosnak, akire nyugodt szívvel rábízhatja. Dr. Virág Zsolt 1 éve kereste
meg, és ıt ilyen kollégának találja.
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy családjának egy tagját már kezelte dr. Virág Zsolt,
így ı maga is nyugodt szívvel meri ajánlani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb kérdés illetve
hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 274
Száma: 11.10.24/176/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 16:41
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Háziorvosi praxisjog átadása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 160/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy:
− tudomásul veszi, hogy a Solymár 1. számú háziorvosi körzetében praktizáló Dr.
Taller János (Mőködési nyilvántartási száma: 16740) háziorvos 2012. január 1.
napjától át kívánja adni praxisát Dr. Virág Zsolt részére,
− kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú körzet
háziorvosaként Dr. Virág Zsoltot a mőködtetési jog birtoklási ideje alatt, megbízási
szerzıdéssel, területi ellátási érdekbıl háziorvosi feladat ellátásával bízza meg,
− felhatalmazza a polgármestert az erre irányuló szerzıdés aláírására, miután Dr.
Virág Zsolt a mőködtetési jogot engedélyezı, jogerıre emelkedett határozat eredeti
példányát bemutatta,
− a határozatban foglaltakra való tekintettel Dr. Taller Jánossal a háziorvosi feladatok
területi ellátási kötelezettséggel való ellátására kötött szerzıdést közös megegyezéssel
2011. december 31. napjával megszünteti.
Kapják: képviselık, irattár, Dr. Taller János, Dr. Virág Zsolt
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Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. január 1.

2. napirend: 177/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés
kinevezéséhez való hozzájárulás ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

körzeti

megbízott

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a körzeti megbízott kinevezéséhez az
önkormányzat támogatása szükséges. Hozzá teszi, hogy a jelölt szakmai önéletrajzát megkapták a
képviselık. Kéri, hogy mutatkozzon be.
 Apáti Szabolcs, vendég: Ismerteti iskolai végzettségeit, s korábbi beosztásait, miszerint járır,
majd járırvezetı és körzeti megbízott volt. Hozzá teszi, hogy igazi körzeti megbízottként kíván
tevékenykedni.
 Horváth Ferenc r. ırnagy, ırsparancsnok, vendég: Elmondja, hogy Solymárnak nagy
szüksége van egy körzeti megbízottra. Apáti úr feladata az lesz, hogy rendet tegyen a településen,
ennek megfelelıen nem kívánja más feladatokkal megbízni. Megköszöni a település támogatását
a szolgálati autó felújítása kapcsán. A jó együttmőködés érdekében szeretne egy ülést összehívni,
melyen a polgárırséggel együtt átbeszélhetnék a novemberi szolgálatot és az elképzeléseket.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi Apáti úrtól, hogy nem e jelent problémát a
feladatellátás során az, hogy a XIV kerületben lakik.
 Horváth Ferenc, vendég: Azt válaszolja, hogy dolgoznak a problémán.
 Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi lesz e arra mód, hogy személyesen elérjék a körzeti
megbízott urat telefonon, vagy be kell tartani a szolgálati utat.
 Horváth Ferenc, vendég: Azt válaszolja, hogy elérhetı lesz a parancsnok.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb kérdés illetve
hozzászólás, felteszi szavazásra a támogató határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 275
Száma: 11.10.24/177/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 16:48
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Körzeti megbízott
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 161/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy
támogatja Apáti Szabolcs r. fıtörzsırmester körzeti megbízotti kinevezését a Pest megyei
Rendır-fıkapitányság Budaörsi Rendırkapitányság Pilisvörösvári Rendırırsére, 2011.
november 1-jei hatállyal.
Kapják: képviselık, irattár, Pilisvörösvári Rendırırs
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

3. napirend: 178/2011. sz. elıterjesztés: Önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek
megváltásáról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy komoly probléma van a parkolással ezért
az erre vonatkozó rendeletet folyamatosan javítani, csiszolni kell. Felkéri az elıterjesztıt, hogy
ismertesse a rendelet-tervezetet.
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 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a Hivatal részérıl érkezett feléjük a megkeresés,
miszerint a rendelet nehezen érthetı és értelmezhetı. Teljesen új rendelet kidolgozása vált
szükségessé, mely kizárólag a nem lakás célú helyiségek építéséhez, kialakításához,
mőködéséhez és használatához szükséges parkolóhelyek biztosításáról, megváltásáról szól.
Hozzá teszi továbbra is az a cél, hogy elsısorban az építési telkeken belül oldják meg az építtetık
a parkolóhelyek kialakítását, míg a központban a szigorúbb szabályozást tartották szem elıtt.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: A 7. § (1) bekezdés kapcsán azt javasolja, hogy a
nyitvatartási idı alatt biztosítsák a kizárólagos használati jogot.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Felhívja a képviselık figyelmét arra, hogy módosító
indítványok kapcsán miben maradtak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, valóban kérte, hogy írásban tegyék meg a
módosító javaslatokat. Megkérdezi a jegyzıt, hogy ennek megfelelıen megtörtént e már az
SZMSZ átdolgozása.
 Cser Angéla, képviselı: Nem ért egyet Dr. Szentkláray képviselı úr javaslatával, úgy véli,
hogy ez parkolási gondot okozna.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Polgármester úr kérdésére azt válaszolja, úgy tudja, hogy még
nem történt meg a módosítás. Dr. Szentkláray képviselı javaslata kapcsán elmondja úgy véli,
hogy versenykorlátozó hatása lehet, fennáll annak a veszélye, hogy helyeket vásárolnak fel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy az SZMSZ –t nézzék meg.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Azt feleli, hogy a képviselı-testületi anyagot három
nappal az ülés elıtt kapják meg, ezért nem gondolja, hogy a bizottság felé kell megküldeni a
módosításokat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy az írásbeliség a lényeg. A rendelettervezet kapcsán elmondja, hogy a Templom téren álláspontja szerint két órás parkolási
idıintervallumot kellene meghatározni. De úgy véli, hogy ezt alaposan körül kell járni.
Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb módosító javaslat, felteszi szavazásra dr. Szentkláray
Ferenc javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 276
Száma: 11.10.24/178/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 16:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
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Tárgya: Dr. Szentkláray Ferenc képviselı módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
1
7
2
10
0
2
12

Szav%
Össz%
10.00
8.33
70.00
58.33
20.00
16.67
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 1 fı igen szavazattal 7 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület Dr. Szentkláray Ferenc képviselı javaslatát – miszerint a
rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdésében biztosítsanak kizárólagos használati jogot a
nyitvatartási idı alatt – elutasítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb kérdés, illetve
hozzászólás, felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye
#: 277
Száma: 11.10.24/178/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
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Tárgya: Önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek megváltásáról szóló rendelet
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
90.00
75.00
0.00
0.00
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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 Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület a nem lakás célú építmények építéséhez, kialakításához,
mőködéséhez és használatához szükséges parkolóhelyek biztosításáról, megváltásáról szóló
25/2011. (X. 25.) számú rendeletét megalkotja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
25/2011. (X. 25.)
rendelete
a nem lakás célú építmények építéséhez, kialakításához, mőködéséhez és használatához
szükséges parkolóhelyek biztosításáról, megváltásáról

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.)
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Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) rendelkezéseire figyelemmel a következı
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya Solymár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nem lakás célú helyiségek építésének,
fennmaradásának, átalakításának, bıvítésének, rendeltetés-változásának illetve
mőködésének engedélyezési eljárása során.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) rendeltetés megváltoztatása: az építmény elızıekhez képest történı új rendeltetéső
használata;
b) telek: önálló helyrajzi számmal rendelkezı földterület, (amelyen a létesítmény
elhelyezkedik, vagy elhelyezhetı);
c) közterületi parkoló: a közterületek közlekedésre szánt területeinek, illetve a
közforgalom elıl el nem zárt magánút területének azon része, amelyen a vonatkozó
jogszabályok szerint a gépjármő várakozás nem tiltott, illetve ahol gépjármő
várakozóhely került kialakításra;

Parkolóhely létesítése
3. §
(1) A nem lakás célú helyiségek építmények és területek (a továbbiakban: építmény)
rendeltetésszerő használatához az építmény telkén belül az OTÉK-ban elıírt mennyiségő
gépjármő várakozóhelyet (továbbiakban parkoló), tehergépjármő rakodóhelyet,
valamint áruszállítási és gazdasági útvonalat, illetve rakodóterületeket kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint kialakított parkoló valamint rakodóhely akadálytalan
megközelítését és rendeltetésszerő használatát a szolgáltatás, az üzemelés napi nyitva
tartásának teljes idıtartama alatt biztosítani kell, továbbá megközelíthetıségét jelzı
tájékoztató táblát kell elhelyezni.

(3) Amennyiben valamely okból a meglévı parkolóhely vagy gépjármőtároló hely
megszőnik, úgy annak pótlásáról az építtetınek a létesítmény telkén belül kell
gondoskodni.
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(4) Építmények létesítésének, bıvítésének, rendeltetés-megváltoztatásának, üzemeltetésének
feltétele, hogy az OTÉK szerint számított parkoló szám szükséglet:
a) ne növekedjen, vagy;
b) a létesítményhez tartozó ingatlanon biztosítható legyen vagy;
c) megváltási díj befizetése alapján az Önkormányzat által közterületi parkoló
kialakításra, biztosításra kerüljön.
(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti parkoló biztosításának módjai:
a) a megváltási díj befizetése esetén a Polgármesteri Hivatal megállapítja, hogy mely
terület használható e célra,
b) jelen rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja szerinti megváltási díj befizetése után
a kérelmezı – a szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások birtokában –
megépíti a közterületi parkolót.
.
Parkolóhely megváltása
4. §
(1) A településközponti (helyi építési szabályzattal elfogadott szabályozási terv szerinti
besorolás) területeken parkolóhely megváltására az alábbi esetekben a Képviselıtestület egyedi döntése szükséges:
a) 3 db parkolót meghaladó igény esetén,
b) új építés ill. építmény bıvítése esetén, ha az építmény közösségi, szolgáltatási
céllal létesül, de az adott ingatlanon nem létesíthetı parkoló.
(2) Parkolóhely megváltásra a településközpont területén abban az esetben van lehetıség,
ha a létesítmény telkének határától – légvonalban mérve – 300 méteren belül
rendelkezésre áll ilyen terület, és szabad kapacitás is megállapítható.
A Templom tér területére nem állapítható meg parkoló megváltás. Településközponti
területen tehergépkocsi részére nem lehet megváltást biztosítani.
(3) A település egyéb területein közterületi parkolóhely megváltására az alábbi esetekben
van lehetıség:
a) a parkoló szükséglettel érintett ingatlanon nem, vagy csak részben alakítható ki a
szükséges számú parkoló, és a
b) közterületen a parkoló építésre vagy parkolásra alkalmas terület kijelölhetı.
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5. §

(1) A parkoló megváltás esetén fizetendı díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A megváltási díj a megállapodásban rögzített parkolóhelyre vonatkozik és nem tartalmazza az esetleges kialakításhoz (útcsatlakozás tervezési, engedélyezési és megvalósítási
stb.) szükséges költséget.
(3) Az építési, fennmaradási, illetve egyéb hatósági kérelmekhez a kérelmezı köteles
csatolni az Önkormányzattal kötött parkoló megváltási megállapodást, és a megváltási
összeg befizetését igazoló okmányt.
(4) A parkoló megváltási megállapodást e rendelet 2. számú mellékletében szereplı minta
alapján kell elkészíteni.
(5) A megállapodás tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

a parkolóhelyek számát;
a fizetendı megváltási díjat;
a befizetés módját, határidejét;
a parkolóhely megnevezését ill. létesítésének helyét, határidejét.

A befizetett díjak felhasználása
6. §
Az építtetık által befizetett megváltási díjakat az Önkormányzat az éves költségvetésében
elkülönítetten kezeli és a községi közlekedés fejlesztésére (gépkocsi várakozóhely létesítésére)
fordítja.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A közterületen kialakításra kerülı parkolók az Önkormányzat tulajdonába kerülnek,
illetve maradnak, az építtetı sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem
szerez.
(2) A parkolóhely szükséglet csökkenése esetén a befizetett megváltási és igénybevételi díj
nem igényelhetı vissza.
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(3) Amennyiben az építési, fennmaradási, illetve egyéb engedély iránti kérelmet elutasító
határozat jogerıssé és végrehajthatóvá válik, illetve a tervezett építés meghiúsul, a
megkötött megállapodás érvényét veszti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a parkoló létesítésére befizetett összeget
kamat nélkül – a visszaigénylés indokát megjelölve és igazolva – az építtetı
visszaigényelheti. Az Önkormányzat a visszafizetési kérelem benyújtásától – amennyiben
annak feltételei fennállnak – számított 15 munkanapon belül köteles a visszafizetésrıl
gondoskodni.
(5) E rendelet 2. számú mellékletében felsorolt megváltási díjat a Képviselı-testület évente
állapítja meg az éves költségvetésben. Amennyiben az új díj megállapítására nem kerül
sor a tárgyévi költségvetésben, az elızıekben megállapított megváltási díjat kell
érvényesíteni.
8. §
(1) E rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 16/2002. (X. 11.) sz. önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

dr. Szente Kálmán
Polgármester

dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

Záradék:
A rendelet 2011. október hó 25. napján kifüggesztésre került.
2011. 10. 25.
dr. Beregszászi Márk
Jegyzı
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1. sz. melléklet a 25/2011. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
1. Parkoló megváltás esetén fizetendı összeg:
a.

Településközpont területén:
- személygépkocsi esetén

b.

200.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

Egyéb területen:
- személygépkocsi esetén
- tehergépkocsi, autóbusz esetén

150.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely
250.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

2. Parkoló kialakítása esetén:

a.

Településközpont területén:
- személygépkocsi esetén

b.

100.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

Egyéb területen:
- személygépkocsi esetén
- tehergépkocsi, autóbusz esetén

75.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely
150.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

2. sz. melléklet a 25/2011. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
Megállapodás
gépjármő parkolóhely megváltásáról
amely létrejött egyrészrıl Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083. Solymár, József A. u.
1.) – a továbbiakban: Önkormányzat (képviseli: Dr. Szente Kálmán polgármester)
másrészrıl : ………………………………………………….
Székhely/lakcím: …………………………………………….
adószám/adóazonosító: ……………………………………..
cégjegyzékszám/szig.sz.: ……………………………………,– a továbbiakban építtetı – között
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A Solymár Nagyközség Önkormányzatának …../2011. (…/…) számú, a nem lakás célú
építmények építéséhez, kialakításához, mőködéséhez és használatához szükséges parkoló-helyek
biztosításáról, megváltásáról szóló önkormányzati rendelete 5. §-ban foglaltak alapján, az alábbi
feltételek mellett:
1. Építtetı vállalja, hogy az Önkormányzat számára ……… darab parkolóhelyre vonatkozóan
megfizet …………………….,-Ft + ÁFA/parkoló összeget, mindösszesen …………………,-Ft +
ÁFÁ-t, mint parkoló megváltási díjat a jelen megállapodás aláírását követı kiállított számla
ellenében 15 munkanapon belül Solymár Nagyközség Önkormányzatának az OTP Bank Rt.nél vezetett
sz. költségvetési elszámolási számlájára.
A parkolóhely megváltásának indoka: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. A megváltási díj a megállapított parkolóhelyeket és a parkolóhoz szükséges kiszolgáló út
biztosítását foglalja magában. Amennyiben a parkoló még nincs kiépítve annak OTÉK
szerinti helyének biztosítása a díj alapja.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban megnevezett számú parkolóhelyet az alábbi
területen létesíti, illetve jelöli ki:
………………………………………………………………………………………………
4. A közterületen kialakításra kerülı parkoló az Önkormányzat tulajdonába kerül, illetve marad,
az építtetı sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.
5. Az építtetı tudomásul veszi, hogy a gépjármő-várakozóhely szükséglet késıbbi csökkenése
esetén a befizetett megváltási díj nem igényelhetı vissza.
6. Az építtetı által elıterjesztett építési, fennmaradási, illetve egyéb engedély iránti kérelmet
elutasító határozat jogerıssé és végrehajthatóvá válása, illetve a parkolóhely igényt jelentı
tevékenység, építés meghiúsulása esetén a megkötött megállapodás érvényét veszti. A parkoló
létesítésére, megváltására befizetett összeget kamat nélkül – a visszaigénylés indokát
megjelölve és igazolva – az építtetı visszaigényelheti. Az Önkormányzat – amennyiben a
kérelemben foglaltakat igazolva látja – a visszafizetési kérelem benyújtásától számított 15
munkanapon belül köteles a visszafizetésrıl gondoskodni.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Solymár Nagyközség Önkormányzatának a nem lakás célú építmények építéséhez, kialakításához, mőködéséhez és
használatához szükséges parkoló-helyek biztosításáról, megváltásáról szóló …../2011. (…/…)
számú önkormányzati rendeletében, az országos településrendezési és építési
követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben, és a Polgári
Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.
Solymár,
Dr. Szente Kálmán
polgármester
Ellenjegyezte:

Építtetı/jogosult
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4. napirend: 180/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat alapdokumentumainak tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja a belsı ellenırzés megállapította azt, hogy az intézmény
alapdokumentumai - SZMSZ, IMIP, Alapító Okirat, Házirend - aktualizálásra szorulnak.
Jelenleg az SZMSZ kivételével mindegyik dokumentum tárgyalásra alkalmas. Az Alapító Okirat
módosítására egyrészt az önálló gazdálkodás megszőnésébıl adódóan, másrészt a törvényi
változások és egyéb pontosítások miatt vált szükségessé. Két szakértı vizsgálta meg, mind a
kettı elfogadásra javasolja. Az Oktatási Bizottság szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselı-testület felé. A név kapcsán elmondja, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat is
elfogadásra javasolta azt.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás sem kérdés nem
érkezik felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 278
Száma: 11.10.24/180/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:04
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Szeghy Krisztina

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András
Ordódy György

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 162/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – a határozat mellékleteként becsatolt –
módosított Alapító Okiratát elfogadja.
Kapják: képviselık, irattár, intézményvezetı
Felelıs: polgármester, intézményvezetı
Határidı: azonnal

Melléklet a 162/2011. (X. 24.) sz. határozathoz
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2/2011 sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján,
figyelemmel a 90. §-ában és a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 37. §-ában
foglaltakra az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2. Az intézmény rövid neve:
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola
Nemzetiségi neve: Hunyadi Mátyás Deutsche Nationalitätengrundschule
Hunyadi Mátyás Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Solymári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3. Az intézmény OM azonosítója:
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032454
4. Az intézmény székhelye:
2083 Solymár, Templom tér 26.
5. Az intézmény telephelyei:
Telephelyeken mőködı intézményegység: általános iskola, mővészeti iskola
2083 Solymár, Bajcsy-Zs. u. 30.
2083 Solymár, Terstyánszky út 89.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú
Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak közigazgatási területén. Telephelyei:
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.
2074 Perbál, Szabadság u. 9.
2074 Perbál, Hısök tere 2.
2097 Pilisborosjenı, Fı út 41.
2097 Pilisborosjenı, Fı út 30.
2091 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky út 33.
2091 Piliscsaba, Templom tér 7.
2095 Piliszántó, Kossuth L. utca 86.
2095 Pilisszántó, Petıfi Sándor utca 37.
2084 Pilisszentiván, Óvoda utca 5.
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87.
2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.
2083 Solymár, Mátyás Király utca 19.
2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.
2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.
2080 Pilisjászfalu, Kápolna út 14.
2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
2086 Tinnye, Petıfi Sándor utca 2.
2086 Tinnye, Szabadság tér 3.
6. A költségvetési szerv alapítója, alapítás éve:
Solymár Nagyközség Önkormányzat jogelıdje, 1904. június 4.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete; 2083 Solymár, József Attila
u. 1.
8. A költségvetési szerv típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
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9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:
8520
8560

alapfokú oktatás
oktatást kiegészítı tevékenység

10. Az költségvetési szerv mőködési köre:
a) Solymár Nagyközség közigazgatási területe
b) Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak
közigazgatási területe a pedagógiai szakszolgálatok vonatkozásában.
11. Intézmény jogállása: önálló jogi személy
12. Az költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Solymár Nagyközség Önkormányzat alapfokú, német nemzetiségi és mővészeti oktatásinevelési feladataival kapcsolatos tevékenységek ellátása alapfeladatként a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a 243/2003.(XII.17.) Kormányrendelet és a
32/1997. (XI.5.) MKM rendelet és 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet alapján. Emellett ellátja
a Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak területén
a logopédia és gyógytestnevelés szakfeladatokat a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerint.
13. Az költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Az intézmény egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
14. Az intézmény évfolyamainak száma:
Általános iskola 1-8. évfolyam
Alapfokú mővészetoktatási intézmény 1-12. évfolyam
( 2 elıképzı, 6 alapfokú, 4 továbbképzı évfolyam)
14.1. Nemzetiségi feladatai: német nyelvoktató kisebbségi oktatás
német kétnyelvő kisebbségi oktatás
14.2. Alapfokú mővészetoktatási intézményegység mővészeti ágai és a mővészeti tanszakok
Zenemővészeti ág
- klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, szaxofon, ütı, gitár,
zongora, harmonika, hegedő, brácsa, gordonka, szolfézs, harsona, tuba, kamarazene
- népzene: fúvós tanszak, pengetıs tanszak, ütıs tanszak
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táncmővészeti ág / társastánc/

Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításával a mővészeti ágak
átnevezése 2011. szeptember 1-tıl felmenı rendszerben:
Zenemővészeti ág
Klasszikus zene
Fafúvós tanszak
Rézfúvós tanszak
Akkordikus tanszak
Billentyős tanszak
Vonós tanszak
Zeneismeret tanszak
Kamarazene tanszak

Népzene
Fúvós tanszak
Pengetıs tanszak
Ütıs tanszak

Táncmővészeti ág
Társastánc tanszak
15. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám:
- Általános iskola: 500 fı
- Mővészetoktatás:
- zenemővészeti ág: 250 fı
- táncmővészeti ág: 100 fı
16. Az intézmény alaptevékenységei:
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
852011 Általános iskolai tanulók nappalai rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8.évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8.évfolyam)
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı-és iparmővészeti, táncmővészeti, szín-és
bábmővészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
16.1. Általános iskolai intézményegység
852011 Általános iskolai tanulók nappalai rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
Típus szerint ellátja a többi tanulóval együtt nevelhetı:
a) beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdı,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével
küzdı tanulók oktatását.
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
16.2. Pedagógiai szakszolgáltatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
16.3. Alapfokú mővészetoktatás
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı -és iparmővészeti, táncmővészeti, szín-és
bábmővészeti ágban
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felsı határa a szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
1/
Ingatlan:
Az intézményi ellátást szolgáló vagyon a Solymár, Templom tér 26. („A” épület) alatt lévı
épület és a Solymár, Bajcsy-Zs. u. 30. („B”épület) alatt lévı épület.
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A fenti címen lévı ingatlanok az irányítószerv tulajdonát képezik.
Az ingatlanokat az irányító szerv az intézménynek ingyenes használatba adja, a jelen
okiratban meghatározott alap feladatok ellátása céljából és mértékéig.
2/
Ingóságok:
Az irányítószerv tulajdonában lévı nagy értékő ingóságok /hangszerek, egyéb oktatási és
üzemeltetési eszközök/ az intézmény vagyonleltárában és mérlegében szerepelnek.
3/
Mőködést szolgáló pénzeszközök:
Költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás
Solymár Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiegészítı támogatása
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozóan Solymár Nagyközség
Önkormányzata, a Költségvetési tv. által biztosított kistérség által igényelt és folyósított
normatív támogatás, és a társulási szerzıdésben szereplı települések által biztosított
költségvetési hozzájárulás.
Intézmény bevételei:
- Térítési díj és tandíj
- Szponzori támogatás, Corvinus Alapítvány és a Dauner-Ringler Alapítvány támogatása
- Bérleti díjból /terembérlet, sport- és oktatási tevékenységek, büfé/ után befolyt bevételek
19. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény vagyonleltárában szereplı vagyontárgyak Solymár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában vannak. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog
Solymár Nagyközség Önkormányzatát illeti meg.
Az intézmény részére a használati jogot teljes terjedelemben biztosítja az irányító szerv.
Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el, nem adhatja
bérbe /kivéve terem bérbeadások, hangszerek/ és nem terhelheti meg.
20. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját a Solymár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselıtestülete 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 vezetı beosztás ellátásával legfeljebb öt évre bízza
meg.
21. Gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait Solymár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el.
Az Alapító Okirat az állami szervek iratainak védelmérıl és selejtezésérıl szóló
rendelkezések értelmében nem selejtezhetı.
Solymár, 2011. október hó 25. nap
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Dr. Szente Kálmán
polgármester
Záradék:
A 2/2011 sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Solymár Nagyközség
Önkormányzat képviselı-testülete a 2011. október 24-ei ülésén, 162/2011. (X. 24.) számú
határozattal fogadta el.
A záradékot ellenjegyzem: Solymár, 2011. október hó 25. nap
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy fennmaradó dokumentumok kapcsán az október
20-ai Oktatási Bizottsági ülésen kérte az igazgató asszonyt, hogy küldje meg az
alapdokumentumok elfogadásához szükséges záradékokat, továbbá a döntéseket alátámasztó
jegyzıkönyveket, ugyanis a Képviselı-testületnek akkor van joga jóváhagyni ezeket, ha azt a
törvény által meghatározott testületek jóváhagyták illetve véleményezték. Hozzá teszi, hogy az
igazgató asszony csak a záradékot küldte be, ezért visszavonja a két alapdokumentumot.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Elmondja, hogy megindult az alapdokumentumok
módosítása. Szeptember 16-án az összes közösségi fórummal egyeztetve, a szükséges
határozatokat meghozva elfogadásra benyújtották azokat a fenntartó felé. Szeptember 22-én az
Oktatási Bizottság ülésén az elnök asszony visszavonta azokat mondván, hogy javításra
szorulnak. Már ez is érdekes volt számára hiszen az SZMSZ közoktatási szakértı, míg a házirend
a jogi iroda bevonásával készült. Többször, több személlyel egyeztettek. Ennek eredményeként
október 17-én elkészült az a változat, amit kértek. Minden be lett építve, s így került az Oktatási
Bizottság elé az anyag. Mindez idı alatt kérni kellet az összes véleményformáló közösséget, hogy
a módosításokat fogadják be és támogassák. A bizottsági ülésig az összes fórum megtárgyalta, de
sajnos vannak olyan jegyzıkönyvek, amik még nem készültek el, illetve nem érte el a
hitelesítıket, mint például a Pedagógiai Szakszolgálat vezetıjét. Nem érti, hogy miért kell most
ezzel foglalkozni. Úgy érzi, hogy ez már nem az iskoláról szól.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztı visszavonta az anyagot, ezért
úgy véli, hogy most ezzel nem kell foglalkozni. Az elnök asszony nem maga találta ki ezeket,
hanem törvény írja elı. Egy dokumentum elfogadásának megvannak a maga szabályai, többek
között az, hogy hitelesítve kapják meg. Ez jelen esetben nem történt meg, egy lapot kaptak,
amirıl meg sem állapítható, hogy melyik dokumentumhoz kapcsolódik. A szakértı
figyelmeztette az igazgató asszonyt, hogy addig ne hívja össze a különbözı fórumokat még nincs
meg a végleges változat.
 Lırincz Beáta, képviselı: A határidık kapcsán megjegyzi, hogy mindezt október 19-ére
kérték. Hozzá teszi, az igazgató asszony felé jelezte, hogy az anyagot csak így tudja beterjeszteni.
Amennyiben meg lesz a rendelkezés szerinti formája, azaz a záradék számozott lapként kerül az
anyag mögé, úgy beterjeszti. Ez az eljárási rend, amit be kíván tartani.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Megkérdezi, hogy a szeptember 16-án benyújtott
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dokumentumok miért nem felnek meg az elıírásoknak. Írásban kér választ.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli az a cél, hogy szabályosan mőködjenek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli az igazgató asszony kérdésére, hogy a fenntartó
semmi mást nem kér, mint hogy a törvényi elıírásoknak megfelelıen szabályszerően járjanak el.
Le lehet írni írásban is – teszi hozzá.
 Lırincz Beáta, képviselı: Hozzá teszi, hogy amit most az igazgató asszony kér, az már a
délelıtti levélben szerepel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik,
valamint arra, hogy az elıterjesztı visszavonta az elıterjesztést, kéri, hogy térjenek át a
következı napirendre.

5. napirend:
181/2011.
sz.
elıterjesztés:
Elıterjesztés
Településüzemeltetési Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester

a

Solymári

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy valamennyien tisztában vannak azzal,
hogy a fızı konyha tálaló konyhává alakult át. Az üzemeltetéshez a Kft.-nek meg kell venni
bizonyos eszközöket. Az elıterjesztésben az ehhez szükséges források biztosítására tesznek
javaslatot, tagi kölcsön formájában. A közétkeztetés – teszi hozzá – számításaik szerint több
millió forinttal lesz olcsóbb. Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem érkezik,
felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 279
Száma: 11.10.24/181/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Konyha üzemeltetés átadása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
9
1
0
10
0
2
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 163/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy
átadja az általános iskola „B” épületében található konyha üzemeltetését a Solymári
Településüzemeltetési Kft. részére, felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások aláírására.
Kapják: képviselık, irattár, Solymári Településüzemeltetési Kft.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 280
Száma: 11.10.24/181/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Tagi kölcsön
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
9
1
0
10
0

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

2
12

16.67
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 164/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy
4 062 500 Ft összegő tagi kölcsönt nyújt – a beruházási keret terhére –, az általános iskola
„B” épületében mőködı konyha eszközállományának megvásárlásához. A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.
Kapják: képviselık, irattár, Solymári Településüzemeltetési Kft., GIF Iroda
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

6. napirend: 182/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közoktatási szakreferens
megbízásának ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elızıekbıl is látszik az, hogy
szerencsés lenne, ha egy szakreferens segítené a hivatal munkáját, aki rendelkezik az adott
terülthez szükséges tudással, valamint segítségükre lehet az esetleges törvényi változásokból
adódó feladatok megoldásában. Bár - teszi hozzá – ennek kapcsán egy csomó kérdés nem
tisztázott, példaként említi, hogy nem tisztázott az, hogy milyen szintő szolgáltatást fog nyújtani
az állam, valamint a vagyon üzemeltetésének kérdését.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Az elızı napirendhez kapcsolódóan szeretne még pár
információt elmondani. Úgy véli, hogy a konyha átvétele és tálalókonyhaként történı
üzemeltetése a lehetı legolcsóbb és legbiztosabb formája annak, hogy zökkenımentes legyen az

30

átállás. Hozzá teszi, hogy az eszközöket – melyrıl leltár készült – 12 millió forintról alkudták le
6,5 millió forint + ÁFÁ-ra. Mindezek újonnan nagyságrendileg 20 millió forintba kerültek volna.
A közoktatási szakreferens megbízásának ügyében elmondja, hogy már korábban idıszerő lett
volna a referens alkalmazása, tekintettel arra, hogy Takácsné Nagy Eszter és Lırincz Beáta
képviselık - akik rengeteget segítettek az iskola ügyében – már rég óta kérik, hogy alkalmazzon
egy szakértıt a Hivatal. İ maga is szükségét érzi, mert ez mind a Képviselı-testület, mind az
intézmények munkáját segítené, lehet az törvényi értelmezés, vagy mőködéssel kapcsolatos
kérdés megválaszolása. Sıt – teszi hozzá – ha valóban változások lesznek, akkor még inkább
szükség lesz rá.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy sok aggálya támadt, amit megosztott az
elnök asszonnyal, így már csak egy kérdésre szeretne választ kapni: a referens az óvodákkal is
foglalkozni fog –e ? Úgy gondolja, hogy ha tisztázódik az, hogy mi lesz az önkormányzatok
feladata a közoktatás terén, akkor a szerzıdést felül kell vizsgálni.
 Lırincz Beáta, képviselı: Azt válaszolja, hogy a referens az óvodákkal is fog foglalkozni.
Szükségét érzi a szakember alkalmazásának, tekintettel arra, hogy az intézményeik 80%-a
oktatási, nevelési intézmény. İ maga és Takácsné Nagy Eszter képviselık sokat dolgoztak, pont
azért mert nem volt ilyen szakember a Hivatalban. A terület kapcsán a fenntartónak rengeteg
feladata van. Ennek kapcsán a közoktatási törvény 102 §-át ajánlja a képviselık figyelmébe.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Hozzá teszi, hogy ez számára úgymond egy magalkuvás,
mert igazából oktatási irodára lenne szükség, ahová a vezetık segítségért fordulhatnak.
Véleménye szerint hosszú távon nem tartható fent az, hogy szakértıket alkalmaznak. Ha
esetlegesen tovább bıvülne az oktatási intézmények köre például óvodával, bölcsıdével, akkor
még inkább szükség lenne rá. Ha nem lesz ilyen, akkor minden feladat az intézményvezetıkön
fog maradni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A bölcsıde nem oktatási intézmény – teszi hozzá.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy véli, hogy akkor kell majd újra elıvenni ezt a
kérdést, ha már tisztán látják azt, hogy a törvényi változással milyen szerepet szánnak az
önkormányzatoknak.
 Tordai Miklós, képviselı: Egyetért Szentkláray képviselı úrral, miután még nem tudják,
addig míg nem ismerik a törvényi változásokat felesleges energiát ebbe a kérdésbe fektetni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a dokumentumok kapcsán szükség lesz
rá, s ha a késıbbiekben nem, akkor még mindig felül tudják vizsgálni a szerzıdést.
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy a megbízási jogviszony bármikor megszüntethetı.
Jelen pillanatban szükség van a szakemberre, s még ha át is veszik az iskolákat – teszi hozzá – ez
legkorábban 2013. szeptemberében következne be, s tudomása szerint az óvodák akkor is
megmaradnának önkormányzati fenntartású intézménynek.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy az Ötv. tervezet már fent van az Interneten,
mely valóban tartalmazza azt, hogy az iskolák fenntartása kikerülne a kötelezıen ellátandó
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feladatok közül. Nyilvánvalóan úgy lehet átadni egy intézményt, ha minden rendben van. Ha
évek múlva kiderül, hogy normatívát kell visszafizetni, akkor nagy baj van. – teszi hozzá. İ
maga elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, de az utolsó másfél sorát feleslegesnek tartja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Befogadja a módosító javaslatot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem
érkezik, felteszi szavazásra a módosított határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 281
Száma: 11.10.24/182/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Közoktatási szakreferens
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
0
3
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
70.00
58.33
0.00
0.00
30.00
25.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 3 fı tartózkodással a testület a 165/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. január 1. napjától, határozatlan idejő megbízási
szerzıdés keretében, közoktatási szakreferenst alkalmazzon a Polgármesteri Hivatalban.
Kapják: képviselık, irattár, GIF Iroda
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. január 1.

7. napirend: 183/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István
ingatlan felajánlása vételre (1624 hrsz.) tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy sajnos nem állnak úgy, hogy megvásárolják a telket,
a bizottság ennek megfelelıen nem ajánlja a megvételt.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem
érkezik, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 282
Száma: 11.10.24/183/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:40
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Vörös Albert és Vörös István ügye
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely

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

Igen
Igen
Igen
Igen
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 166/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Vörös Albert és Vörös István tulajdonosok által felkínált, Solymár, 1624 hrsz. alatt felvett,
1012 m2 nagyságú kivett beépítetlen megnevezéső ingatlan vételi lehetıségével nem kíván
élni.
Kapják: képviselık, irattár, Vörös Albert, Vörös István
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

8. napirend: 184/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 6/2011. (IV. 27.) számú,
Dorog Város és Tokodaltáró Község, Társulási Megállapodást felmondó
határozatának hatályon kívül helyezése ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a társulás hulladéklerakó építése céljából
jött létre, de közben kiírtak egy másik pályázatot hulladéklerakók rekonstrukciójára. Hozzá teszi,
hogy a képviselık elıtt lévı elıterjesztés az önkormányzati társulásokra vonatkozó jogszabályok
szerint nagyon sok település támogatását igényli. Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem
kérdés nem érkezik, felteszi szavazásra az 1. számú ha határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 283
Száma: 11.10.24/184/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 17:42
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
1
2
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
70.00
58.33
10.00
8.33
20.00
16.67
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület a 167/2011. (X.24.) számú határozatával - mint a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fı tér
6.) tagönkormányzata –, felkéri a Polgármestert, hogy támogassa a határozati javaslat
mellékletét képezı, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás,
Társulási Tanácsa elé beterjesztett határozati javaslatot.
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Melléklet a 167/2011. (X. 24.) számú határozathoz

/2011 (…...)HATÁROZATI JAVASLAT
Írásbeli szavazáshoz
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa
hatályon kívül helyezi 6/2011. (IV. 27.) sz. határozatát, és egyúttal tudomásul veszi Dorog
Város és Tokodaltáró Község döntését, mely szerint a Társulási Megállapodás
felmondásáról szóló korábbi határozatukat hatályon kívül helyezik, azzal, hogy a Dorog és
Tokodaltáró csak a KEOP 7.2.3.0–2007–0002 azonosítószámú, települési szilárdhulladék
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lerakók rekultivációja tárgyú pályázatban vesznek részt, és további tagdíjfizetési és egyéb
fizetési kötelezettség nem áll fent a részükrıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Szücsné Posztovics Ilona, elnök

9. napirend: 185/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés forintalapú kölcsönszerzıdés
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a költségvetési rendeletben 150 millió
forintos hitelkeretet állítottak be általános beruházásokra. Úgy tőnik, hogy ebbıl 90 millió
forintot kell lehívni. A Magyar Fejlesztési Bankos hitelkonstrukció keretében kiírt
közbeszerzésnek nem lett eredményes. Egy bank adott ajánlatot, az is úgy, hogy magas
jelzáloghitelt kért. A MAGNET Bank Zrt. hajlandó volt úgy ajánlatot adni, hogy nem kért
jelzáloghitel fedezet, és azt is kikötötték, hogy bármikor visszafizethetik. Ha a Kerekhegyi
csatornapályázat eredményes lesz - teszi hozzá – szintén hasonló módon kell eljárni. Tekintettel
arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem érkezik, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 284
Száma: 11.10.24/185/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Forintalapú kölcsönszerzıdés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
2
0
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc

Szav%
Össz%
80.00
66.66
20.00
16.67
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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-

Tordai Miklós
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Kıvári András
Ordódy György

Igen
Nem
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 168/2011. (X.24.) számú határozatával felhatalmazza a
polgármestert a MagNet Bank Zrt-vel kötendı 90 M Ft, azaz kilencvenmillió forint
kölcsönösszeg felvételére vonatkozó, forintalapú kölcsönszerzıdés aláírására az alábbi
kondíciókkal:
Futamidı: 5 év;
Lejárat: 12 hónap halasztott tıketörlesztést követıen 2016. szeptember 30.
Kamatláb: MNB alapkamat + 1,75 % kamatláb.
Biztosíték: Adószámlák
Folyósítási jutalék, elıtörlesztési díj, rendelkezésre tartási jutalék 0 Ft/ 0 %.
Kapják: képviselık, irattár, GIF Iroda
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

10. napirend: 186/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Krautgarten szabályozása
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a mellékletet tájékoztatásnak szánta. A
szóban forgó ügyben, melyben az elızı Képviselı-testület hozott döntést, augusztusban küldött
levelet a képviselıknek. A körforgalom kiépítése továbbra is szándékuk, ám Solymár jövıbeni
arculata szempontjából nem mindegy, hogy a szóban forgó terület miként fog kinézni. Az
elıterjesztésben általános beépítési koncepcióra tesz javaslatot, azaz látványterveket, beépítési
javaslatokat kérnének a tervezıktıl.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Üdvözli, hogy a téma a képviselık elé került, mert a
szóban forgó terület valóban a szíve lehet a jövı Solymárának. Megkérdezi, hogy a levele
kapcsán kapott –e észrevételeket, továbbá, hogy a rekonstrukció miatt nem –e kell feltölteni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy támogató észrevételek érkeztek. Több
képviselı jelezte, hogy jó lenne, ha lenne arculat, s ahhoz alakítanák a szabályozást. Olyan is volt
aki azt mondta, hogy vásárolják fel az egészet, s utána adják el. Ezt is lehetne – teszi hozzá – de
ahhoz, több milliárdos forrásra lenne szükség. A szerkezeti terv tartalmazza az EsztergomBudapest vasútvonalhoz kapcsolódó fejlesztéseket, így a kerékpár út nyomvonalát szerepeltetni
kell majd a tervekben. Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem érkezik, felteszi
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szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 285
Száma: 11.10.24/186/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:08
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Krautgarten szabályozása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
90.00
75.00
0.00
0.00
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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 Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület a 169/2011. (X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Krautgarten területének szabályozási és beépítési koncepciója tárgyában legalább 5 tervezı
irodától kíván árajánlatot kérni.
Felhatalmazza a polgármestert, a fıépítésszel egyeztetett eljárás megindítására és
lefolytatására, valamint a koncepció elkészítésére vonatkozó szerzıdés aláírására.
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A szükséges forrásokat az elfogadott árajánlat alapján a Képviselı-testület a 2012. évi
önkormányzati költségvetésben biztosítja.
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

11. napirend:
187/2011.
sz.
elıterjesztés:
Elıterjesztés
Solymár
szennyvízcsatornázásának, lakossági beruházás keretében történı bıvítése
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy vannak olyan területek, melyek kisebb
érdekeltségi egység alá esnek, ilyen a Csısz és az Erdı alja utca is. Elıbbiben 9, utóbbiban 16
tulajdonos érintett, akik úgy döntöttek, hogy építıközösségi szerzıdést kötnek. Ilyen esetekben
az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy kívánják e üzemeltetni. Jelenleg a solymári csatorna
hálózat a Közcsat Kft. tulajdonában van, és a társaság üzemelteti azt.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy véli, hogy korrekt az elıterjesztés és tiszteletre
méltó kezdeményezést tartalmaz. Az elıterjesztésben csak a gerincvezetékrıl van szó, kíváncsi
arra, hogy mi lesz a bekötéssel. A csatornahálózat kiépítése után lehetıség nyílna az útburkolat
kiépítésére is – teszi hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a beálló csonk a telekhatárig köztulajdon,
utána már magántulajdon. Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem érkezik,
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 286
Száma: 11.10.24/187/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Csısz és Erdıalja utca
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András
Ordódy György

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a 170/2011. (X.24.) számú határozatával támogatja a Csısz
és az Erdıalja utcában a szennyvízcsatorna-hálózat bıvítésére szervezıdött
építıközösségek kezdeményezését a következık szerint:
A Képviselı-testület felmentést ad a csatlakozási díj megfizetése alól az építıközösség tagjai
számára abban az esetben, ha a megépítést követıen az Önkormányzat tulajdonába és
kezelésébe adják a közterületi vezetékszakaszt, a hatályos jogszabályoknak megfelelı
mőszaki tartalom mellett.
Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerzıdések megkötésére.
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

12. napirend: 188/2011. sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az
Avar és Cserje utcák tekintetében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elızı Képviselı-testületi ülésen
Tordai képviselı úr jelezte, hogy az elıterjesztésben hibák vannak, melyeket korrigált. Van egy
rendeletük mely arról szól, hogy adott beruházás esetében, a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével kiterhelhetık a költségek a tulajdonosokra. İ maga az elıterjesztésben tett
erre javaslatot, ahol a figyelembe vehetı ingatlanokra vetítette le százalékosan a hozzájárulás
mértékét, illetve tájékoztatás képen az összes, azaz mind a 71 ingatlanra vonatkozóan. Mindezt
200 - 400 ezer forintig terjedıen számította ki, hogy miként alakul egyösszegő illetve
részletfizetés esetén. A határozati javaslatban 200 ezer forint egyösszegő, illetve részletfizetés
esetén 240 ezer forint befizetésre tesz javaslatot.
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 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Korrektnek tartja az elıterjesztést. Egyetért a határozati
javaslattal. Ennek megfelelıen úgy véli, hogy a táblázatból csak az elsı sor releváns, a többi
tájékoztatás.
 Tordai Miklós, képviselı: İ maga is precíznek tartja az elıterjesztést. A korábbi döntésekre
hivatkozva, melyek járda nélküli utakat takartak, úgy véli, hogy a tulajdonosoknak magasabb
önrészt kellene vállalni. Egyösszegő befizetés estén 400 ezer forintot javasol. Még akkor sem
biztos, hogy elérik a korábbi százalékos mértéket – teszi hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy 2005-ben 250 ezer forintot
határoztak meg, bár az %-osan valóban magasabb hozzájárulást takart. El lehet gondolkodni
azon, hogy a lakosság egyáltalán ne járuljon hozzá, illetve azon is, hogy a lakosságnak a jelenlegi
gazdasági helyzetben ez az összeg mennyire lenne megterhelı.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a területen legalább 20 éve intenzíven laknak és
mindig az ott lakók hozzájárulásával épültek meg az utak, hozattak már aszfaltot és murvát is. Az
ı utcájukban is hozattak márvány törmeléket. Az itt lakók sok pénzt fektettek bele a terület
karbantartására. Úgy érzi, hogy ezek a hozzájárulások már megtörténtek a lakók részérıl, ezért a
legkisebb összegő hozzájárulást tartaná elfogadhatónak, melyet kéri, hogy támogassanak.
 Tordai Miklós, képviselı: Azt feleli, hogy valamennyien örülnének annak, ha úgy állnának
anyagilag, hogy a községet el tudják látni utakkal, de jelenleg korlátozottak a keretek. Ha
alacsonyan állapítják meg, akkor kevesebbet fognak tudni költeni a jövıben a hasonló
beruházásokra, már pedig ha jól tudja több olyan út van, amit járhatóvá kellene tenni, s akkor
még a Koppány utcáról nem is beszélt.
 Lırincz Beáta, képviselı: Részben mindegyik felszólalóval egyetért. Jó lenne, ha minél
kevesebbet kellene fizetni, de úgy gondolja, hogy a többi lakóval szemben arányosítani kell. 300
ezer forintot javasol kompromisszumos megoldásként.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy most a Hutweidérıl van szó, ahol a
lakosság 85%-ban járult hozzá a csatornahálózat kiépítéséhez. Tájékoztatásképpen elmondja,
hogy jelenleg 12 km belterületi burkolatlan útjuk van. Hozzá teszi általában az a koncepció, hogy
elıször rendezzék a közmő kérdését, másrészt, hogy minél nagyobb összekötı útról legyen szó,
azaz minél több embert érintsen. Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik, kéri,
hogy elıször a legutolsó módosító indítványról azaz Lırincz Beáta képviselı asszony javaslatáról
szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 287
Száma: 11.10.24/188/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:25
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
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Egyszerő szavazás
Tárgya: Útépítési hozzájárulás – Lırinc Beáta módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
5
3
2
10
0
2
12

Szav%
Össz%
50.00
41.66
30.00
25.00
20.00
16.67
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 5 fı igen szavazattal 3 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Lırincz Beáta képviselı módosító javaslatát
– miszerint az Avar és Cserje utcák esetében az útépítési hozzájárulás mértékét, egyösszegő
befizetés esetén 300 ezer forintban állapítsák meg – elutasítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Tordai Miklós képviselı módosító
javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 288
Száma: 11.10.24/188/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
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Tárgya: Útépítési hozzájárulás – Tordai Miklós módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
2
7
1
10
0
2
12

Szav%
Össz%
20.00
16.67
70.00
58.33
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 2 fı igen szavazattal 7 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Tordai Miklós képviselı módosító javaslatát
– miszerint az Avar és Cserje utcák esetében az útépítési hozzájárulás mértékét, egyösszegő
befizetés esetén 400 ezer forintban állapítsák meg – elutasítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra az eredeti javaslat szerinti összeget,
azaz a 200 ezer forintos egyösszegő útépítési hozzájárulást.

Szavazás eredménye
#: 289
Száma: 11.10.24/188/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
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Tárgya: Útépítési hozzájárulás – eredeti összeg
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
4
5
1
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
40.00
33.33
50.00
41.67
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 4 fı igen szavazattal 5 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület elutasítja, hogy az Avar és Cserje utcák esetében az
útépítési hozzájárulás mértékét, egyösszegő befizetés esetén 200 ezer forintban állapítsák
meg.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a terület egy mostoha területe volt a községnek,
ahová a 90-es évek elején kezdtek el kiköltözni az emberek. Az ott lakók mindig, mindent
maguknak próbáltak megszervezni és megoldani, mondhatni a sajátjukként foglalkoztak a
területtel. Kéri, hogy magasabb összeggel ne terheljék az ott lakókat. Úgy érzi, hogy hamarabb
kellett volna az ott lakókat ez ügyben megkérdezni.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Neki az elıterjesztéssel vannak problémái. Az egész rendszerrel
nem ért egyet.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy van egy rendelet, ami errıl szól. Itt
elvi kérdés nincs, számokról beszélnek.
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 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy a Szervezetfejlesztési Bizottság ülésén
tette fel ezt a kérdést, nevezetesen, hogy a lakosság ki lett e értesítve. Solymár más területén 2060 % között mozgott ez az arány, ezért úgy gondolja, hogy a testület nem engedheti meg
magának, hogy most ilyen alacsonyan állapítsa meg, mert ezzel támadási felületet adnak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ez ügyben folyamatosan
tájékoztatják a lakosságot. A problémát nem abban látja, hogy a lakosság is járuljon hozzá, úgy
látja, hogy a mértékben nem jutnak konszenzusra.
 Tordai Miklós, képviselı: Megerısíti Takácsné Nagy Eszter által elmondottakat, miszerint
valóban van olyan vélekedés a községben, ami miatt támadhatóvá válhatnak. Nem engedhetik
meg maguknak, hogy elfogultsággal vádolják meg ıket. 350 ezer forintot javasol egy összegben.
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy eddig 20-60% volt a hozzájárulás mértéke, most az
általa javasolt összeggel ez 18,8 % lenne. 6-7 éve 250 ezer forintot kellett fizetni, érdemes ezzel
is összevetni, úgy, hogy figyelembe veszik menyit romlott a pénz értéke. Továbbra is 300 ezer
forintot javasol.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy akkor olcsóbb utcák épületek, azért jön ki 60%-os
hozzájárulás, azaz más volt a viszonyítási alap. Úgy gondolja, hogy nem lehet tovább terhelni a
lakókat.
 Gaal Gergely, képviselı: Véleménye szerint nem volt egyértelmő, hogy most egyösszegő
befizetésrıl beszéltek –e, ezért úgy gondolja, hogy meg lehetne ismételni a szavazást.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy egyösszegő befizetésrıl beszéltek.
Megkérdezi, hogy van e egyéb módosító javaslat. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra
Lırincz Beáta képviselı módosító javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 290
Száma: 11.10.24/188/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Útépítési hozzájárulás – Lırincz Beáta módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
7
3
0
10
0
2

Szav%
Össz%
70.00
58.33
30.00
25.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
45

Összesen
Megjegyzés:

12

100.00

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
lymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 3 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület Lırincz Beáta képviselı javaslatát – miszerint az Avar és
Cserje utcák esetében az útépítési hozzájárulás mértékét, egyösszegő befizetés esetén 300
ezer forintban állapítsák meg – elfogadja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy a módosítással együtt szavazzanak a
határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
#: 291
Száma: 11.10.24/189/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Útépítési hozzájárulás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
8
2
0
10
0
2
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 171/2011.(X.24.) számú határozatával az alábbiakról dönt:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelemmel az épített
környezet védelmérıl és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény („Étv.”) 17. § g)
pontja alapján alkalmazandó 28. §-ában foglaltakra, valamint az ennek alapján
megalkotott útépítési és közmővesítési hozzájárulásról szóló 21/2011. (VII. 20.) számú helyi
rendeletében (továbbiakban „Rendelet”) foglaltakra; a Pest megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelısége UT/140/2011. sz. alatt kiadott jogerıs építési engedélyére,
valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra figyelemmel –, a Solymár belterület 2812
hrsz. alatt felvett (Avar utca) és a Solymár belterület 2721 hrsz. alatt felvett (Cserje utca)
ingatlanokon – hatályos jogszabályok szerint megvalósuló – szilárd burkolatú út
megépítéséhez az alábbiak szerint
állapítja meg
az útépítési hozzájárulás mértékét, az e határozatban felsorolt érintett ingatlanokra
vonatkozóan.
(1) A Képviselı-testület megállapítja, hogy az e határozat melléklete szerint felvett
Solymár, belterületi ingatlanok a Rendeletben foglaltak szerint érintett ingatlanok.
(2) A Képviselı-testület az érintett ingatlanok Rendelet szerinti tulajdonosait 2012. január
1. és március 31. közötti idıszakban való egyösszegő befizetés esetén 300 000,Ft/ingatlan összegő útépítési hozzájárulás megfizetésére kötelezi.
(3) A Képviselı-testület az érintett ingatlan tulajdonosai részére – amennyiben nem élnek a
fentiek szerinti egyösszegő befizetés lehetıségével – 2012. április 1. napjától 24 hónapos
részletfizetést biztosít, havi 15 000,-, azaz tizenötezer forint megfizetése mellett, ebben
az esetben mindösszesen 360 000,- Ft/ingatlan az útépítési hozzájárulás mértéke.
Jelen határozat ellen a Rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a határozat
kézhezvételétıl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, a fellebbezést a
Budakörnyéki Bíróságnak címezve, a Solymári Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani
(2083 Solymár, József Attila u. 1.).
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INDOKOLÁS
Az útépítési hozzájárulást a mellékelt készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással a
Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742245-15390125. sz. számlájára
történı átutalással, átutalás esetén kérjük, hogy közlemény rovatban tüntesse fel az érintett
ingatlan helyrajzi számát.
A Képviselı-testület felhívja az érintett ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy a
Rendelet szerint a jelen határozat hatálybalépésének az ingatlan-nyilvántartás adatai
szerinti tulajdonos az útépítési hozzájárulás kötelezettje, az érintett ingatlan bármely
módon történı elidegenítése esetén az új tulajdonos felé tájékoztatási kötelezettsége van az
érintett ingatlant terhelı útépítési hozzájárulásról.
A Képviselı-testület felhívja továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának a figyelmét arra,
hogy a meg nem fizetett útépítési hozzájárulásról a közigazgatósági hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvényben foglaltak szerint
végrehajtás útján gondoskodik.
A Képviselı-testület jelen határozatot az Étv. 17. § g) pontja, a 28. §-ában foglaltak,
valamint a Rendeletben foglaltak szerint hozta meg, figyelemmel a Pest megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége UT/140/2011. sz. alatt kiadott építési
engedélyében foglaltakra.
E határozatot a Képviselı-testület az útépítési és közmővesítési hozzájárulásról szóló
21/2011. (VII.20.) sz. helyi rendeletének 2. § (1) bekezdés f) g) h) pontja (személyi hatály),
valamint 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hozta meg.
Jelen határozat a beruházás mőszaki átadását követı napon lép hatályba, ezt követıen, a
határozat kézbesítése a mőszaki átadást követıen kezdhetı meg az érintett ingatlanok
tulajdonosai részére.
Jogorvoslatról tájékoztatást a Rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nyújtottam
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

13. napirend: 189/2011.sz.elıterjesztés: Elıterjesztés az Avar –Cserje utcák forgalmi
rendje tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti a két verziót, az egyik szerint az Avar utcáról
érkezık lennének, míg a másik szerint a Homok utca felıl érkezık lennének elsıbbségadásra
kötelezve.
 Cser Angéla, képviselık: Elmondja, hogy a közlekedésbiztonsági szakemberek és szakértık
szerint a második forgalmi rend alkalmazható biztonságosabban. Kéri, hogy azt támogassák.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: İ maga örült volna, ha a kérdést kiutalják a Közlekedési
Munkacsoporthoz is. Mindenesetre konzultáltak a témáról, s ık maguk is úgy látják, hogy a 2.
verzió a szerencsésebb tekintettel arra, hogy az Avar utca már eleve győjtı jellegő út, ami
önmagában elsıbbséget kínál, ezentúl az utca erıteljes emelkedése is ezt indokolja.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Neki az elsı változatot javasolta a szakember, aki úgy vélte,
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hogy a második megoldás télen balesetveszélyes.
 Lırincz Beáta, képviselı: A hegyoldal képviselıjeként a második javaslatot támogatja. İ
maga a gyakorlatra támaszkodik – teszi hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy sem hozzászólás, sem kérdés nem
érkezik, felteszi szavazásra a 2. változat szerinti határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 292
Száma: 11.10.24/189/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:44
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Avar-Cserje utca forgalmi rend
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
2
0
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
80.00
66.66
20.00
16.67
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal 2 fı nem
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és 0 fı tartózkodással a testület 172/2011.(X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy az
Avar, a Homok és a Cserje utcák csomópontjában az Avar utcáról érkezık legyenek
kötelezve elsıbbségadásra.
Jelen forgalmi rendet ideiglenesen lépteti életbe, szükség esetén, 1 éven belül a forgalmi
rend felülvizsgálatát elvégzi.
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

14. napirend: 190/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés hulladékszállítás közbeszerzés
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a településen a hulladék szállítás 2006ban lejárt szerzıdés alapján történik, amit meghosszabbítottak azzal, hogy a közbeszerzési eljárás
lezárásáig él. Megkísérelték a közbeszerzést, de egyik eljárás sem vezetett eredményre, most az
elıterjesztésben foglaltak szerint ismét megpályáztatják, azzal, hogy az ártalmatlanítást is bele
veszik. Solymáron olcsó a hulladékszállítás, ezért arra kel felkészülni, hogy valami féle díjemelés
bizonyosan lesz. Máshol 2500-2600 forintot fizetnek. A jelenlegi rendszer nem fenntartható, ezt a
szolgáltató is jelezte. A határozati javaslatban hulladékszállításra és ártalmatlanítás kiírására tesz
javaslatot, ami szakemberrel kell kiíratni, ezentúl eseti bizottságot kell választani. Tordainét,
jegyzı urat, Kocsis Lászlót és Pozsonyi Lászlóné javasolja a bizottságba. Ha valaki az elıkészítı
bizottságba tagot szeretne javasolni, megteheti, de nem szerencsés az, ha képviselıt delegálnak a
bizottságba, mert az a személy a döntésben nem vehet részt – teszi hozzá
 Cser Angéla, képviselı: Lazri Nordint javasolja. Beszélt vele errıl és el is vállalná. Kéri,
hogy támogassák.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Szeretné, ha a környezetgazdálkodási munkacsoportot is
bevonnák az elıkészítı munkába és ı maga a Bíráló Bizottság munkájába szeretne részt venni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Megkérdezi ösztönzik -e a kft-jüket a tekintetben, hogy
induljon, továbbá, hogy az elıterjesztésben szereplı árat mikor állapították meg. Kéri, hogy ne
feledkezzenek meg a temetıi hulladékszállításról sem.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli az árra, hogy ez egy példa, míg a temetıi
hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy az jelenleg is része a szerzıdésnek.
Elképzelhetınek tartja azt a megoldás, hogy a Kft.-re bízzák ezt a munkát. Pilisvörösváron is így
oldották meg. Hozzá teszi, hogy az ármegállapító szerv a Képviselı-testület, de az igazolt
költségeket valahogy el kell számolni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ha indul a Kft. és eredményesen végez, akkor
a haszon is itt maradna. Hozzá teszi, hogy sok kritika éri a rendszert a lakosság részérıl,
mégpedig az egység ár miatt, amit annak is ki kell fizetni, aki alig győjt szemetet. Ha liter/
forintban határozzák meg a bekerülési összeget, az, lényegesen igazságosabb lesz.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri a Hivatalt, hogy a Környezetgazdálkodási
Munkacsoport tagjait az elıkészítéshez hívják meg ıket.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Nem kíván részt venni az elıkészítésben.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a módosító javaslatokat. Tekintettel arra, hogy
egyéb javaslat nem érkezik, felteszi szavazásra a módosított határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 293
Száma: 11.10.24/190/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 18:55
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Hulladékszállítás közbeszerzés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 173/2011.(X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy
közbeszerzési eljárást indít a Solymár Nagyközség területén végzendı hulladékszállítási és
hulladék-ártalmatlanítási tevékenységre.
Felhatalmazza a polgármestert – közbeszerzési szakember bevonásával –, az eljárás
megindítására és a hirdetmény megjelentetésére.
Az Eseti Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket vagy meghatalmazottaikat
választja: Dr. Beregszászi Márk, Kocsis László, Pozsonyi Lászlóné, Tordainé Dózsa Ildikó,
Lazri Nordin, Szeghy Krisztina.
Kapják: képviselık, irattár
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

15. napirend: 192/2011. sz. elıterjesztés: dr. Jablonkay István Helytörténeti
Győjtemény 2011. évi költségvetése
(Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy rendezıdött a Győjtemény sorsa. Most a
Mővelıdési Ház költségvetésében történı átvezetésre tesznek javaslatot.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja korábban már döntöttek arról, hogy 1 millió forintot
biztosítanak az idei évi költségvetésben a győjtemény Mővelıdési Házon belül történı
mőködtetésére. Az elıterjesztés melléklete szerinti táblázat ugyanezt az összeget tartalmazza csak
felbontva, és most arról döntenek, hogy ez a Mővelıdési Ház költségvetésébe beépítésre
kerüljön. Ismerteti a képviselıkkel, hogy a döntés óta milyen folyamatok zajlottak le,
nevezetesen, hogy a jegyzı úr a Mőszaki Osztálynál elindította a használatbavételi engedélyt,
elkészítik az érintés és tőzvédelmi szabályzatot és a kazán felülvizsgálatát is megoldják, az M-Pol
Kft-vel szerzıdést kötnek annak érdekében, hogy az épület védelme biztosítva legyen, valamint a
leltár elkészítésérıl is gondoskodnak. A győjtemény vezetıjének munkaköre elkészült, telefont
kapott és a kért kisegítıvel is megkötötték a megbízási szerzıdést. Ismerteti a kultúrpolitikáért
felelıs helyettes államtitkár szakfelügyeleti jelentését. A jelentés is kitér arra, hogy nem volt
megítélhetı az, hogy ki a fenntartó. A korábban használt mőködtetı kifejezést a törvény nem
ismeri. A Képviselı-testületi döntéseknek köszönhetıen ezt a problémát kiküszöbölték. Nem volt
hiába való a munka.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb javaslat nem érkezik, felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 294
Száma: 11.10.24/192/0/A/KT
Ideje: 2011 október 24 19:02
Típusa: Nyílt
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Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény 2011. évi költségvetése
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 24-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 174/2011.(X.24.) számú határozatával úgy dönt, hogy a Dr.
Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény 2011. évi – melléklet szerinti –, költségvetését
elfogadja. Felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló, 1/2011. (II. 1.) számú rendelet soron
következı módosításakor, az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és Könyvtár önállóan
mőködı intézménynél, a 910204 – múzeumi kiállítóhelyi és közönségkapcsolati tevékenység
szakfeladat beépítésérıl intézkedjen.
Kapják: képviselık, irattár, GIF Iroda
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. október 1. illetve az 1/2011. (II. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet a 174/2011. (X. 24.) számú önkormányzati határozathoz
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APÁCZAI CSERE JÁNOS MŐVELİDÉSI HÁZ
Szakfeladat: 910204 – múzeumi kiállítóhelyi és közönségkapcsolati tevékenység
Költségvetés 2011. október 1-tıl december 31-ig
FİKÖNYVI SZÁMLA

Elıirányzat 2011.

SZÁMA

MEGNEVEZÉSE, INDOKLÁSA
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Személyi juttatások

51611
516111

Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai
Közalkalmazottak alapilletménye:
garantált illetmény:
G/11 Kategória
1 fı
138850 Ft/hó x
2 hó =
munkáltatói döntés szerinti
illetménykiegészítés:
G/11 Kategória
1 fı
61150 Ft/hó x
2 hó =
összesen: 1 fı
200000 Ft/hó
ÖSSZESEN:
Egyéb kötelezı illetménypótlék:
vezetıi pótlék
1 fı
20000 Ft/hó x
2 hó =
ÖSSZESEN:
Állományba nem tartozók juttatásai:
múzeumi kisegítı
1 fı
50000
Ft/hó
2 hó =

51611
516111
5221

ÖSSZESEN (E Ft)
540

ÖSSZESEN:
Munkaadókat terhelı járulékok

5311

Nyugdíjbiztosítási járulék
A felsorolt fıkönyvi számlákon tervezett összegek 24 %-a:
51111, 51114, 51211, 51611, 51612
ÖSSZESEN:
Természetbeni egészségügyi hozzájárulás
A felsorolt fıkönyvi számlákon tervezett összegek 1,5 %-a:
51111, 51114, 51211, 51611, 51612
ÖSSZESEN:
Pénzbeni egészségügyi hozzájárulás
A felsorolt fıkönyvi számlákon tervezett összegek 0,5 %-a:
51111, 51114, 51211, 51611, 51612
ÖSSZESEN:
Munka-erıpiaci hozzájárulás
A felsorolt fıkönyvi számlákon tervezett összegek 1 %-a:
51111, 51114, 51211, 51611, 51612

5311

5321

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5431

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
általános irodaszer
ÖSSZESEN:
Egyéb készletbeszerzés

5491
54914
55111

55112

55214

400

40 000 Ft
40 000 Ft

40

100 000 Ft
100

129 600 Ft

130

8 100 Ft

8

2 700 Ft

3

5 400 Ft

5
319

Áfa %: 25

Áfa %: 25
ÖSSZESEN:
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
telefon
ÖSSZESEN:
Adatátviteli célú távközlési díjak
internetdíj
ÖSSZESEN:
Gázenergia-szolgáltatás

400 000 Ft

146

ÖSSZESEN:
54-59

122 300 Ft

100 000 Ft

53

5311

277 700 Ft

Áfa %: 25

Áfa %: 25

Áfa %: 25
ÖSSZESEN:

54

4 000 Ft
4 000 Ft

4

4 000 Ft
4 000 Ft

4

30 000 Ft
30 000 Ft

30

5 000 Ft
5 000 Ft

5

100 000 Ft
100 000 Ft

100

55215

Villamosenergia-szolgáltatás

55217

ÖSSZESEN:
Víz- és csatornadíjak

55218

ÖSSZESEN:
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Áfa %: 25

Áfa %: 25

Áfa %: 25
ÖSSZESEN:
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai
postai szolgáltatás
Áfa %: 0
riasztófelügyelet
Áfa %: 25
egyéb költségek
Áfa %: 25
ÖSSZESEN:
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
25 % Áfa alap:
250 000 Ft
=
ÖSSZESEN:
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése

55219

56111

56112

25 000 Ft
25 000 Ft

25

6 000 Ft
6 000 Ft

6

25 000 Ft
25 000 Ft

25

5 000
21 000
30 000
56 000

Ft
Ft
Ft
Ft

56

62 500 Ft
62 500 Ft

63

1 000 Ft
ÖSSZESEN:

1 000 Ft

37-38

Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai

1

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1
0
0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 005

91-92

Mőködési bevételek

91212

4 000 Ft
4 000 Ft

4

919131

Szolgáltatások ellenértéke
belépıjegy (25 fı, 200 Ft/fı)
Áfa %: 25
ÖSSZESEN:
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

5

ÖSSZESEN:

1 000 Ft

1

93

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

0

94, 46

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

0

98

Hitelek, kölcsönök visszatérülése, pénzforgalom nélküli kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a részvételt és a munkát. A nyílt ülést 19: 04
perckor bezárja.
Solymár, 2011. november 3.
A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

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

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