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JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület
2011. szeptember 26-án megtartott
rendes, nyílt ülésérıl
Részvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Gaal Gergely, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 158/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásról
készített költségvetési beszámolója tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 159/2011. sz. elıterjesztés: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (I.31.)
számú rendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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3. 160/2011. sz. elıterjesztés: Az építmények építéséhez, kialakításához, mőködéséhez és
használatához szükséges parkolóhelyek biztosításáról, megváltásáról
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
4. 161/2011. sz. Elıterjesztés: Elıterjesztés a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 162/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a lakótelep földhivatali státusának tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
6. 163/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Kovács Tibor és neje kisajátítási ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
7. 164/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelı Kft. ingatlan
cserékre vonatkozó kérelme
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
8.

165/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Wienerberger Téglaipari ZRT. kérelme ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke

9. 166/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hartyányi Józsefné bérlı ingatlan vételi és ingatlan
cserére vonatkozó kérelme (Külsı Bécsi út 19.) ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
10. 167/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István ingatlan felajánlása
vételre (1624 hrsz) tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
11. 168/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház Alapító
Okiratának módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
12. 169/2011. sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az Avar és Cserje utcák
tekintetében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
13. 170/2011. sz. elıterjesztés: Döntés – Hitelfelvétel Sikeres Magyarországért Önkormányzat
Infrastruktúra Program keretén belül
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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14. 171/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a temetı bizottság tagjának megválasztására
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
15. 172/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár csoportlétszám túllépésének
engedélyezése tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
16. 173/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés intézményfenntartó társulás ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket, egyben megállapítja, hogy a
testület 10 fıvel határozatképes. Elmondja, hogy két képviselı egészségügyi okokra hivatkozva
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A napirendek kapcsán kéri, hogy két szociális
fellebbezést vegyenek napirendre és zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Tájékoztatja a képviselıket a folyamatban lévı beruházásokról, úgy mint a Kék Óvoda
épületenergetikai felújítása és a Hivatal akadálymentesítése. Ezt követıen az októberi veszélyes
hulladékgyőjtési akcióról ad tájékoztatást.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megköszöni a solymári búcsúban közremőködık és civil
szervezetek munkáját, egyben tájékoztatja a képviselıket a rendezvény költségvetésérıl, melynek
kapcsán elmondja, hogy a bevételeket 1 millió forinttal sikerült növelni továbbá, hogy a
költségvetést 3.000,- Ft híján betartották. Több mint 10 ezren látogattak ki a 4 nap alatt.
Ezt követıen Csíkpálfalva polgármestere által vezetett székelyföldi Csibész Alapítványra hívja
fel a képviselık figyelmét, mely alapítvány hátrányos helyzető gyermekek továbbtanulását segíti.
Kéri, hogy a képviselıi illetményük egy részének, pár szász forint erejéig történı, havonkénti
felajánlásával járuljanak hozzá az alapítvány támogatásához.
A közétkeztetésben bekövetkezı változásokról nyújt tájékoztatást, miszerint október 3-val
megváltozik a közétkeztetés szolgáltatója, tekintettel arra, hogy a kiírt pályázatot a Sadexho
Magyarország Kft. nyerte meg. A zökkenımentes átállás érdekében - teszi hozzá - mindent
megtesznek, a jelenlegi szolgáltatóval már meg is egyeztek az átadás – átvétel ügyében.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: A Hısök utca – Marcibányi utcában tapasztalható
közlekedési problémákra hívja fel a figyelmet. Elmondja 2005-ben a képviselı-testület úgy
döntött, hogy egyirányúsítja a Bajcsy Zs. utcát, aminek az lett a következménye, hogy a József
Attila utcán illetve a Hısök utcán jön be a Budapestrıl érkezı forgalom, míg a Marcibányi utca,
mely Solymár egyik legrégebbi utcája, nem készült fel ilyen forgalomra. A probléma megoldása
érdekében terelıszigetek kihelyezésére tesz javaslatot. Kéri, hogy mérjék fel ennek a lehetıségét.
Ezentúl a Sebes ABC elıtt és az Opel udvarán található autómosó és szervíz valamint a házak
felé történı bekanyarodási lehetıség hiányára hívja fel a figyelmet, melyre megoldást szeretne.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a terelısziget megoldható, de kéri az
illetékes munkacsoportot, hogy határozzák meg ennek a helyét. Hozzá teszi, hogy a Bajcsy – Zs.
utcát nem lehet kétirányúsítani, mert feltorlódna a kocsisor. A kanyarodási problémára azt feleli,
hogy a hatóságok a sebes kanyarokban nem engedélyezik ennek a lehetıségét. Az Orgona utca
esetében is - teszi hozzá – csak úgy engedélyezték, hogy tiltják a balra kanyarodást.
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 Lırincz Beáta, képviselı: Az Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság nevében
megköszöni a solymári búcsúban közremőködık munkáját. Kéri, hogy a Magas utcai közlekedési
helyzetre találjanak megoldás, a lakók egy része fekvırendırt szeretne, míg a másik része nem.
Jelenleg – teszi hozzá – 30-as táblák kerültek ki, de sajnos ezeket ellopják, vagy lefestik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A képviselı asszony felvetésére elmondja, kérte, hogy
végezzenek forgalomszámlását, továbbá, hogy ezzel kapcsolatban a Solymári Hírmondóba fog
menni egy polgármesteri válasz.
 Ordódy György, képviselı: Tolmácsolja a kerek-hegyi lakók kérését, miszerint a Kerekhegyen állítsák vissza a szelektív hulladékgyőjtı konténereket. A Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottság nevében szeretné a 3. napirendi pontot visszavonni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem tudják a konténereket vissza
helyezni, mindig szemét volt körülöttük. Jelenleg havonta egyszer elviszik az ilyen jellegő
hulladékot. A napirend visszavonására vonatkozó kérés kapcsán elmondja az elnök asszony felé
is továbbította azt, hogy visszavonja az elıterjesztést.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy az Auchan 60 darab fát ajánlott fel a
községnek. A cég képviselı október 21-én ültetnek el egy fát a Templom téren. A fennmaradó
fák kiültetésében a Solymári Településüzemeltetési Kft. segítségét kéri. Ezentúl kéri a jegyzıt,
hogy vizsgálja felül a közlekedési táblák kihelyezését, annak érdekében, hogy azok szabályosan
legyenek kint.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Az október 1-jén induló népszámlálás kéri, hogy a
német nemzetiségőek bátran vállalják nemzetiségi mivoltukat. Elmondja, hogy az elızı
képviselı-testületi ülésen szóba került egy szülıi levél, melynek utána nézett. Azt történt, hogy
az egyik elsı osztályban a szülık úgy döntöttek, hogy havonta, 10 hónapon keresztül 600,forintot fizetnek be, melyet a gyermekekre költenek. Kéri, hogy a jövıben a szülık ıt keressék
meg a problémáikkal.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért az elhangzottakkal.
 Tordai Miklós, képviselı: Örül annak, hogy a település honlapján olvashatók a
jegyzıkönyvek. Elmondja, hogy szombaton, 3 órától párhuzamosan két program is fut. Kéri, a
jövıben figyeljenek arra, hogy ne legyen ilyen.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy folyamatosan töltik fel a
jegyzıkönyveket a honlapra. Komoly lemaradást hoztak be. Ez ügyben - teszi hozzá - épp a
napokban volt ellenırzés. Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik, felteszi
szavazásra a 174. és 175. számú elıterjesztések zárt ülés keretében történı tárgyalását.

Szavazás eredménye
#: 253
Száma: 11.09.26/0/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 16:40
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Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 174. és 175. számú elıterjesztések

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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

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

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. szeptember 26-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 174. és 175. sorszámú
elıterjesztéseket és azokat zárt ülés keretében tárgyalja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb módosítás
majd kéri, hogy az elhangzottaknak megfelelıen szavazzanak a módosított napirendrıl.

Szavazás eredménye
#: 254
Száma: 11.09.26/0/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 16:41
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Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Módosított napirend

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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. szeptember 26-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 az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 158/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásról
készített költségvetési beszámolója tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 159/2011. sz. elıterjesztés: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (I.31.)
számú rendelet módosítása
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Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
3.

161/2011. sz. Elıterjesztés: Elıterjesztés a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

4. 162/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a lakótelep földhivatali státusának tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 163/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Kovács Tibor és neje kisajátítási ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
6. 164/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelı Kft. ingatlan
cserékre vonatkozó kérelme
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
7.

165/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Wienerberger Téglaipari ZRT. kérelme ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke

8. 166/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hartyányi Józsefné bérlı ingatlan vételi és ingatlan
cserére vonatkozó kérelme (Külsı Bécsi út 19.) ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
9. 167/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István ingatlan felajánlása
vételre (1624 hrsz) tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
10. 168/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház Alapító
Okiratának módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
11. 169/2011. sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az Avar és Cserje utcák
tekintetében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
12. 170/2011. sz. elıterjesztés: Döntés – Hitelfelvétel Sikeres Magyarországért Önkormányzat
Infrastruktúra Program keretén belül
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
13. 171/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a temetı bizottság tagjának megválasztására
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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14. 172/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár csoportlétszám túllépésének
engedélyezése tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
15. 173/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés intézményfenntartó társulás ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
ZÁRT ÜLÉS:
16. 174/2011. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
17. 175/2011. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester

1. napirend: 158/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. I.
féléves gazdálkodásról készített költségvetési beszámolója tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztést a pénzügyi osztály az
intézményekkel együttmőködve készítette el, melyet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt.
Megkérdezi, hogy van e hozzászólás.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen számszakilag
egyeztették és az intézmények szöveges beszámolóját is tételesen átnézték. A kért módosításokat
az intézmények végrehajtották. Elfogadásra javasolják.
 Lırincz Beáta, képviselı: Az iskola beszámolója kapcsán elmondja, hogy a fejlécben a régi
elnevezés szerepel, továbbá, hogy nem látja elkülönítve a három intézményegységet. Jó lenne, ha
külön is látnák az egyes egységekre vonatkozó adatokat. A térítési díj megállapításánál is – teszi
hozzá - gondot okozott ez.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a költségvetés szakfeladati
rendszerben készül, de kéri a szakembereket, hogy vizsgálják meg ennek a lehetıségét.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Hozzá teszi, hogy az elsı félév még az önálló
gazdálkodásról szólt. A második félévre - teszi hozzá – ha ez a kérés a Polgármesteri Hivatal felé
kell közvetíteni.
 Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy az elıbbi kérését akkor tolmácsolta a
Polgármesteri Hivatal felé. Hozzá teszi, hogy erre eddig is szükség lett volna.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Egyéb dologi kiadásokra, ezen belül a tantestületi
kirándulásra kérdez rá, mégpedig, hogy ez az egész intézményre vagy csak az általános iskolai
részre vonatkozott -e, továbbá, hogy aki nem erre szerette volna a jutalmát felhasználni, az
máshonnan megkapta -e.
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 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Azt válaszolja, hogy ez a kirándulás összege. A
tantestület januárban döntött úgy, hogy szeretnének Erdélybe menni, melynek értelmében
mindenkinek fel lett ajánlva ez a lehetıség. Aláírásukkal igazolták, hogy szeretnének vagy nem
szeretnének menni.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Megkérdezi, hogy, aki nem tudott elmenni a kirándulásra,
az is hozzá jutott -e a jutalmához.
 Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ: Azt válaszolja, hogy a fennmaradó összeget
elkülönítették. Nem állt olyan helyzet elı, hogy aki nem vett részt, az nem kapott jutalmat. A
pedagógusi jutalmazás egyéb módon történt, ahhoz lett mérve, hogy ki milyen munkát végzett.
Az önálló gazdálkodás megszüntetésére tekintettel, úgy döntött, hogy elıször minden számla
rendezve legyen és kérte a pedagógusok türelmét a tekintetben, hogy a jutalmat júliusban kapják
meg, ami meg is történt.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Miután az iskola technikai dolgozói a Hivatalhoz kerültek,
kéri, hogy térjenek rá arra a szisztémára, amit a Hivatal is követett és követ, nevezetesen, hogy a
táblákhoz igazítsák a szöveges részt.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik,
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 255
Száma: 11.09.26/158/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 16:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
Tárgya: I. féléves beszámoló
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
3
0
10
0
2
12

Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos

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

Igen
Igen

9

-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 3 fı nem,
0 tartózkodással a testület 149/2011.(IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy elfogadja,
az önkormányzat 2011. elsı féléves gazdálkodásról készített költségvetési beszámolóját.

2. napirend: 159/2011. sz. elıterjesztés: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 1/2011. (I.31.) számú rendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés 4. számú módosításáról
van szó, majd megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy a képviselı-testület határozati alapján
történtek meg az átvezetések, úgy, mint például a március 28-ai határozat miszerint a falugazdák
szakfeladatán feltüntetett összegek átkerültek a tartalékkeretbe, de az államkincstártól érkezett
bevételek elıirányzatosítását valamint a Solymári Hírmondó kiadó váltásából adódó tételek
átvezetését is említi. Az átvezetéseket tételesen végig nézték, s egyhangúlag úgy döntöttek, hogy
elfogadásra javasolják a képviselı – testület felé.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra a
rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 256
Száma: 11.09.26/159/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 16:56
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
Tárgya: 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (I.31.) számú rendelet módosítása

10

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
0
10
0
2
12

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

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
Igen
Igen
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem,
0 tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 1/2011. (II. 1.) sz. helyi rendeletének módosításáról szóló 24/2011. (IX. 27.) számú
rendletét megalkotja.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy a jövıben intézményenként történjen a szavazás.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, tekintettel arra, hogy rendeletmódosításról
van szó, azt vagy elfogadják, vagy nem. Kéri a jegyzıt, hogy vizsgálja meg ennek a lehetıségét.

3. napirend. 161/2011. sz. Elıterjesztés: Elıterjesztés a Duna Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán polgármester visszavonja az elıterjesztést.
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4. napirend: 162/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a lakótelep földhivatali
státusának tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a lakótelep területe gyakorlatilag egy
helyrajzi számon van, ami bármilyen földhivatali vagy építési eljárásnak illetve munkának
komoly gátja. Jelenleg hivatalosan az utcák sem léteznek. Erre két évvel ezelıtt történt egy
kísérlet a vagyongazdálkodási csoport elkészítette a rajzot, de az akkori bizottság még további
információkat kért. Az ismertetett problémákra hivatkozva, és a további ügyintézés érdekében a
kivett lakótelep kifejezés helyett kivett közterület megnevezésre tesz javaslatot. Egyéb
hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 257
Száma: 11.09.26/162/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Lakótelep földhivatali státusa
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület 150/2011.(IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy a 1412/37
helyrajzi számú ingatlant, kivett lakótelep helyett kivett közterületté minısíti.

5. napirend:
163/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Kovács Tibor és neje
kisajátítási ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat jogelıdje úgy alakította
ki a Majthényi - egykor Úttörı - utcát, hogy az út céljára igénybe vett területek egy részére nem
folytatta le az eljárást. A tulajdonosok ugyan leadták a területet, de az utolsó tulajdonos, aki az
Árok utcával határos, nem adta le, ezért gyakorlatilag ez az utca az ı területén halad el. A
kérelem a helyzet rendezésére irányul. Az ügy hosszú ideje húzódik, folyamatosan leveleztek a
bankokkal és az ügyféllel, a tekintetben, hogy fizettek e vagy nem, de egy biztos, hogy az utca
utolsó 15 métere magánterületen halad át. A határozati javaslat elfogadásával a testület az
egyeztetések lefolytatására illetve a megállapodás megkötésére, míg a Polgármesteri Hivatalt –
megegyezés hiányában – a kisajátítási eljárás lefolytatására hatalmazza fel. Egyéb hozzászólás
nem lévén, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 258
Száma: 11.09.26/163/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:02
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Kovács Tibor és neje kisajátítási ügye

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
1
2
10
0
2
12

Szav%
Össz%
70.00
58.33
10.00
8.33
20.00
16.67
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00
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Gaal Gergely
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Emesz Lajos
Dobrovkáné Dér Borbála
Tordai Miklós
Cser Angéla
Dr. Szentkláray Ferenc

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 1 fı nem,
2 tartózkodással a testület Kovács Tibor és neje kérelmére – a 151/2011. (IX.26.) számú
határozatával úgy dönt, hogy a Majthényi utca – az ügyfelek tulajdonában lévı –, Solymár
belterület 1032 hrsz. alatt felvett szakaszára az út lejegyzésére vonatkozó (szükség esetén
kisajátítási) eljárást lefolytatja és a kártalanítási összeget kifizeti. Felkéri a Polgármestert a
szükséges egyeztetésekre illetve a megállapodás megkötésére, míg – megegyezés hiányában
– a Polgármesteri Hivatalt, a kisajátítási eljárás lefolytatására.

6. napirend: 164/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Rozmaring Szövetkezeti
Vagyonkezelı Kft. ingatlan cserékre vonatkozó kérelme
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a vár alatti részt, mely közpark besorolás
alá tartozik, hosszú ideje szeretné megszerezni az önkormányzat. A terület a Rozmaring
Szövetkezeti Vagyonkezelı Kft. tulajdona. A társaság ezt a vár alatti területet, valamint a Bánya
utcában található telket cserébe felajánlotta az Orgona utcai, valamint a Mészégetı utcai
ingatlanokért cserébe. A Bizottság a cserét nem támogatta, s ı maga sem, tekintettel az
értékaránytalanságra.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Bár a polgármesterrel egyetért az adott ügyben, de úgy
gondolja, hogy a vagyonrendeletben megfogalmazottak szerint elkészített vagyonkoncepció
nélkül felelıtlenség dönteni. Az összes ilyen jellegő ügyet elnapolná.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Alapvetıen egyet értene a képviselı asszony felvetésével,
de vigyázna vele, mert az ügyfélnek választ kell adni, ezért nem lehet elnapolni az ilyen ügyeket.
A koncepcióról elmondja, hogy dolgozna rajta, már az összes forgalomképes vagyonukat
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lekérték, bár ı maga kisléptékő ügyeket nem kötne ehhez. A költségvetésben is szerepelnek
bizonyos vagyonértékesítések - teszi hozzá - amik nemcsak, hogy nem teljesülnek, hanem még
vásárolnak is.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos az, hogy a szóban
forgó terület az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ha ezt az ingatlant nem tudják megvásárolni
– teszi hozzá – megvásárolja majd más, s nem tudnak majd feljutni a saját várukhoz. Nem ért
egyet ezzel a cserével, de kéri a polgármester urat és a képviselıket, hogy próbálják sürgetni a
területcserét.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy tárgyalnak még az illetékesekkel és
egy arányosabb területcserére tesznek majd javaslatot. A helyzetet – teszi hozzá – megbonyolítja
az, hogy mindkét fél részérıl egy-egy döntéshozó testület elé kerül az ügy. Egyéb hozzászólás
nem lévén, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 259
Száma: 11.09.26/164/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:10
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelı Kft. ingatlan cserékre vonatkozó kérelme

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

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

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.
15

-

Cser Angéla
Dr. Szentkláray Ferenc

Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı nem,
1 tartózkodással a testület a 152/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy nem
támogatja a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelı Kft. ingatlan cserékre vonatkozó
javaslatát. A kft. földhasználatában lévı, 4080 hrsz. alatt felvett, 7 260 m2 valamint a kft.
tulajdonában lévı, 2473/3 hrsz. alatt felvett, 1239 m2 területő ingatlanokat nem fogadja el
csereként, az önkormányzati tulajdonú 672/20 hrsz. alatt felvett, 613 m2 valamint a 3106
hrsz. alatt felvett, 4 344 m2 területő ingatlanokért.

7. napirend:
165/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Wienerberger Téglaipari
ZRT. kérelme ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint téglagyár területén
mőködött Solymár hulladéktelepe, mely rekultiválásra került és a hatóság a községi kommunális
hulladéklerakó lezárására és utógondozására kötelezte Solymár Nagyközség Önkormányzatát.
Elıírta a figyelı kutak megépítését és a víz vizsgálatát. Mindezidáig ezt a Wienerberger végezte,
de a gyár eladását tervezik, és ezért ezt már nem tudják vállalni. Az önkormányzatnak ez éves
szinten 150-200 ezer forint költséget jelentene.
 Ordódy György, képviselı: Úgy tudja, hogy a szerzıdés szerint z önkormányzatnak ezzel
kapcsolatban 2021-ig van kötelezettsége. A szorgalmi jogot – teszi hozzá - legalább az említett
dátum végéig ki kell kötni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy mindezidáig a téglagyár állta ezeket a
költségeket, ezért azt találna célszerőnek, ha az új tulajdonos vállalná ezeket. Nem szívesen
venne ilyen terheket az önkormányzat nyakába.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az utógondozásról is gondoskodni kell
2021-ig.
 Ordódy György, képviselı: Egyetért az alpolgármesterrel, de - teszi hozzá - ha a szerzıdés
kötelezi ıket, akkor ahhoz tartani kell magukat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzata
a kötelezett a becsatolt határozat szerint.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Nem érti, hogy miért szeretnék ezt átvenni, mikor egyéb
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megállapodás van.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem szeretnék, de érkezett egy kérelem,
melyrıl dönteni kell. Hozzá teszi, hogy mindezt ez idáig - önként - a téglagyár fizette, bár ı maga
nem látott arról papírt, hogy ık ezt átvállalják. Célszerőnek találná megvizsgálni mindezt. A
kiürített részt jelenleg árulják, gondolja ezért lett sürgıs nekik. Egyéb hozzászólás nem lévén,
felteszi szavazásra határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 260
Száma: 11.09.26/165/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:16
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Wienerberger Téglaipari ZRT. kérelme
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
0
8
2
10
0
2
12

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

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

Nem
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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 0 fı igen szavazattal 8 fı nem,
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2 tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a határozati javaslatot, miszerint - Solymár
Nagyközség Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség KTVF:24.515-4/2010. sz. határozatában foglalt
kötelezettségek a Wienerberger Téglaipari Zrt. helyett Solymár Nagyközség
Önkormányzatát terheljék, ennek megfelelıen a hivatkozott határozat módosítása ellen
kifogást nem emel – elutasítja.

8. napirend: 166/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Hartyányi Józsefné bérlı
ingatlan vételi és ingatlan cserére vonatkozó kérelme (Külsı Bécsi út 19.) ügyében
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a kérelmezı a
Solymár, Külsı Bécsi út 19. sz. alatti önkormányzati ingatlan egyik bérlıje, aki szeretné
megvásárolni az ingatlant, vagy helyette valamely más ingatlanra cserélni azt. A bizottság nem
támogatja a kérelmet.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy a bizottság miért utasította el a kérelmet.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy szerencsés lenne, ha az elıterjesztı e
tekintetben adna magyarázatot. Nem látja, hogy milyen indok alapján. Az épület kapcsán hozzá
teszi, hogy a tetıjavítási munkálatok nagyságrendileg 350 ezer forintba fognak kerülni.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy a polgármester úr visszavonhatja –e az
elıterjesztést.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester. Azt feleli, hogy nem, azt csak az elıterjesztı teheti meg.
 Tordai Miklós, képviselı: Számára úgy tőnik, hogy a bizottság olykor fordítva ül a lovon,
amikor el kellene adni, vásárolnak. Végre vannak olyan típusú törekvések, melyek egybe esnek a
ciklusprogramba illetve a költségvetésben megfogalmazottakkal – teszi hozzá. Javasolja, hogy
halasszák el a döntést akkora, amikor az elıterjesztı is jelen van.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az elnapolást felteheti szavazásra.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az volt az indoklás,
hogy eleve kevés az önkormányzati ingatlan. Hozzá teszi, ismét azt tudja mondani, hogy
vagyonkoncepcióra illetve a szerzıdések felülvizsgálatára lenne szükség.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester. Egyéb javaslat nem lévén, felteszi Tordai Miklós
képviselı javaslatát, miszerint napolják el az elıterjesztést tárgyalását, azzal a kiegészítéssel,
hogy a bizottság tárgyalja újra az elıterjesztést.

Szavazás eredménye
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#: 261
Száma: 11.09.26/166/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Hartyányi Józsefné bérlı ingatlan vételi és ingatlan cserére vonatkozó kérelme
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Tordai Miklós képviselı javaslatát - miszerint
Hartyányi Józsefné bérlı ingatlan vételi és ingatlan cserére vonatkozó kérelme (Külsı Bécsi
út 19.) ügyében készült elıterjesztés megtárgyalását napolják el, Dr. Szente Kálmán
polgármester által tett kiegészítéssel együtt, miszerint a bizottság is tárgyalja újra elfogadja.
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9. napirend: 167/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vörös Albert és Vörös István
ingatlan felajánlása vételre (1624 hrsz) tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a Krautgarten
szabályozás alatt van és érdemes lenne ingatlant vásárolni, de mint jelezte a költségvetésben
foglaltak nem teljesültek, s így ennek a fedezetét is meg kellene teremteni. A bizottság nem
támogatja az ingatlan megvételét.
 Tordai Miklós, képviselı: A vételárra vonatkozó információt hiányolja. Javasolja, hogy
napolják el az elıterjesztés tárgyalását.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Csatlakozik Tordai képviselı úrhoz, miszerint több hátér
információra lenne szükség. Úgy véli, hogy nem lehet ez alapján döntést hozni, tudniuk kellene,
hogy mi mennyibe kerül.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy az a szerencsétlen helyzet állt elı, hogy
az elnök asszony nem tud jelen lenni. A jelenlévı bizottsági tagoktól kér segítséget.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen annyi hangzott el,
hogy egy nagyon keskeny telekrıl van szó. Ismét a vagyonkoncepció fontosságára hívja fel a
figyelmet.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás és javaslat nem
érkezik, felteszi szavazásra Tordai Miklós képviselı úr javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 262
Száma: 11.09.26/167/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Vörös Albert és Vörös István ingatlan ügye
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:
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Cser Angéla
Dr. Szentkláray Ferenc

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Tordai Miklós képviselı javaslatát – miszerint
Vörös Albert és Vörös István ingatlan ügyében készült elıterjesztés megtárgyalását
napolják el – elfogadja.

10. napirend: 168/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az Apáczai Csere János
Mővelıdési Ház Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Emesz Lajos, alpolgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a Mővelıdési Házban két
tagintézmény fog mőködni. Elmondja, hogy a most kinyomtatott Alapító Okirat nem felel meg a
törvény pontos szövegének, a pontos megnevezés közérdekő muzeális győjtemények és
kiállítóhelyek. Kéri ennek javítását.
 Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy az elıterjesztés hivatkozik a szeptember 5-ei
képviselı-testületi döntésre. Megkérdezi, hogy biztos ez volt a leghelyesebb döntés, nincs e jobb
megoldás. Mindezt – teszi hozzá – annak fényében kérdezi, hogy a héten Budakeszin volt egy
rendezvény, ahol az egyik elıadó arról beszélt, hogy ez a fajta eljárás a lehetı legrosszabb.
Megkéri Dobrovkáné Dér Borbála képviselıt, hogy mondjon errıl pár szót.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Megerısíti Kıvári képviselı úr által elmondottakat. Az
Alapító Okirat 15. pontjából a kinevezési rendet idézi, majd megkérdezi, hogy miért nem az
önkormányzat írta ki a pályázatot, továbbá, hogy miért nem az önkormányzat dönt errıl.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez a Mővelıdési Ház Alapító Okirata. Az
intézményvezetı alatt Varga Zsolt igazgatót kell érteni, míg a tagintézmény vezetı
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foglalkoztatott lesz.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Nem érti, hogy mi vonatkozik a tagintézmény vezetıre.
 Lırincz Beáta, képviselı: Azt feleli, hogy mindenki közalkalmazott.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy részérıl a pályázat volt a kérdés.
 Lırincz Beáta, képviselı: Azt feleli, hogy itt Varga Zsolt igazgatóról van szó, révén, hogy ez
a Mővelıdési Ház Alapító okirata, nem a kiállítóhelyé. Hozzá teszi, hogy valóban nagy terheket
venne le az önkormányzat válláról, ha a civil szervezetek ellátnának nem kötelezı feladatokat és
vállalnák annak fenntartási költségeit. Ám – teszi hozzá – erre a Helytörténeti Alapítvány nem
vállalkozott. Kéri, hogy az Alapító Okirat módosítása mellékletben a 4. pontja és 5. pontra
módosul, valamint a 8. pontja és 9. pontra módosul kifejezést javítsák úgy, hogy a 4. pont 5.
pontra, míg a 8. pont a 9. pontra módosul.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Befogadja a képviselı asszony által tett javaslatot. Elmondja,
hogy az említett elıadáson arról volt szó, hogy a civil szervezeteken keresztül történı mőködtetés
a pénzhiány miatt célszerő és indokolt. Hozzá teszi, hogy az önkormányzat az elmúlt években
teljes egészében biztosította ezeket a forrásokat az alapítványnak. Az engedélyek kapcsán még
elmondja, hogy mivel az alapítvány nem fenntartó volt, így nem tudta a szükséges engedélyeket
sem beszerezni. Az Alapító Okirat kapcsán hozzá teszi, hogy annak nem kell arra vonatkozó
információkat tartalmazni, hogy az egyes közalkalmazottak mi módon kerüljenek kiválasztásra.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy az Alapítvány továbbra is vállalta
volna, de egy millió forint plusz forrást kértek hozzá.
 Lırincz Beáta, képviselı: Azt feleli, hogy a fenntartásról beszélnek. Az alapítvány nem volt a
kiállítóhely fenntartója. Tiszta jogi helyzetet kell teremteni – teszi hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás
illetve javaslat, felteszi szavazásra az alapító okirat módosítást az elıterjesztı által tett
módosításokkal, valamint a Lırincz Beáta képviselı által kért, és az elıterjesztı által befogadott
javításokkal együtt.

Szavazás eredménye
#: 263
Száma: 11.09.26/168/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:39
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Apáczai Csere János Mővelıdési Ház Alapító Okiratának módosítása
Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kıvári András
Cser Angéla
Dr. Szentkláray Ferenc

9
1
0
10
0
2
12

90.00
10.00
0.00
100.00

75.00
8.33
0.00
83.33
0.00
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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem,
0 tartózkodással a testület 153/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy az
Apáczai Csere János Mővelıdési Ház mellékleteként becsatolt Alapító Okiratát elfogadja.
Melléklet a 153/2011. (IX. 26.) határozathoz

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
APÁCZAI CSERE JÁNOS MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi (egységes szerkezetbe
foglalt) alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény neve:

Solymár Nagyközség Apáczai Csere János
Mővelıdési Ház és Könyvtár
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2. Az intézmény székhelye:

2083 Solymár, Templom tér 25.

3. Az intézmény telephelye:

2083 Solymár, Templom tér 2.

4. Az intézmény alapítója:

Solymár Nagyközség Önkormányzata

5. Az intézmény tagintézményei:

Községi könyvtár,
Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény

6. Alapítói jogokkal felruházott irányító (fenntartó) szerv neve, székhelye:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete;
2083 Solymár, József Attila u. 1.
7. Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgálati közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı
8. Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó szerv:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
2083 Solymár, József Attila u. 1.
9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény 48. §, 64. § és 76. §-ban meghatározott, a közérdekő muzeális
győjtemények és kiállítóhelyek üzemeltetésére, a települési könyvtári ellátásra vonatkozó,
valamint a helyi közmővelıdés biztosításával összefüggı tevékenység ellátása.
10. Az intézmény mőködési köre:
Solymár Nagyközség közigazgatási területe
11. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiségő helyi önkormányzati költségvetési
szerv
12. Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény TEÁOR száma:

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9004 Mővészeti létesítmény mőködtetése

Szakágazat száma:

900400 Mővészeti létesítmény mőködtetése

Alaptevékenység alapvetı szakfeladata:
910501 Közmővelıdési intézmények mőködtetése
910123 Könyvtári szolgáltatás
910203 Múzeumi kiállítói tevékenység
13. Ellátandó feladatok szakfeladat rend szerinti besorolása:
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910121
910122
910123

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

910201
910132

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítı
tevékenység

910201
910202
910203
910204

Múzeumi győjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység

910301
910302
910501
910502

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
Közmővelıdési intézménye, közösségi színterek mőködtetése

14. Az intézmény vállalkozási tevékenységének felsı határa a szerv kiadásában:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
15. Az intézmény vezetése, képviseletére jogosultak, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
15.1

Az intézmény vezetıjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázati eljárás útján, meghatározott
idıtartamra, Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete bízza
meg. A pályázati eljárással kapcsolatos teendıket a jegyzı látja el. A megbízás
elıkészítése az oktatási és közmővelıdési bizottság feladata.

15.2

Az intézmény képviselete:
Az intézmény vezetıje, vagy az általa megbízott intézményi alkalmazott.

15.3

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott,
melyre 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. Törvényrıl szóló 1959.
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó

Solymár, 2011. szeptember 26.
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Dr. Szente Kálmán
polgármester

11. napirend: 169/2011. sz. elıterjesztés: Útépítési hozzájárulás megállapítása az
Avar és Cserje utcák tekintetében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy már megalkották azt a vonatkozó
rendeletet, mely szabályozza ezt a kérdést. Ismerteti az elıterjesztést, melybe beépítette a 2005-ös
rendeletet, továbbá azt, hogy akkor mi alapján születette meg a döntés. Tájékoztatja a
képviselıket a jogszabályi lehetıségekrıl is, miszerint 0-100 % terjedıen ad a törvény
lehetıséget arra, hogy útépítési hozzájárulást szedjenek be a lakóktól. Az útépítésrıl elmondja,
hogy nagyságrendileg 91 millió forintba fog kerülni. A javasolt 200 eFt költségáthárítás esetén a
lakossági hozzájárulás hányada 18% lenne. Elmondja, hogy részletfizetés lehetıségének
biztosítására is gondoltak, e szerint 2012. április 1. napjától 24 hónapos részletfizetést
biztosítanának, havi 10 000,- megfizetése mellett, mely esetben összesen 240 000,- Ft/ingatlan
lenne az útépítési hozzájárulás mértéke
 Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy tervezetrıl beszélnek –e.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy igen.
 Tordai Miklós, képviselı: Felhívja a figyelmet arra, hogy az elıterjesztésben számszaki hibák
vannak, továbbá az ingatlanszámok sem egyeznek. Szeretne javaslattal élni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez elıterjesztésben egy példa van. 71
ingatlant érint, míg 14 ingatlanra nem lehet kivetni, mert nem beépíthetı ingatlanokról van szó.
 Tordai Miklós, képviselı: Azt válaszolja, hogy 54 ingatlant sikerült összeszámolnia. Több a
késıbbiekben sem lesz – teszi hozzá. A százalékos megtérülés nem fog változni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester. Azt válaszolja, hogy három ingatlannal van kevesebb,
amit javítani kell. Vagy a 14, vagy a felsorolás nem stimmel – teszi hozzá. Ha 54 –re vetik ki, az
valóban kevesebb %, de ez a határozati javaslatot nem befolyásolja. Ha úgy véli – feleli Tordai
képviselı úrnak – hogy magasabb %-ot vetne ki, akkor tehet javaslatot. Elmondja, hogy a %
csak tájékoztató adat volt, amit azért talált célszerőnek feltüntetni, mert elhangzik néha olyan
kijelentés a lakók részérıl, hogy ık fizettek mindent, holott a költségek döntı többségét az
önkormányzat vállalja.
 Lırincz Beáta, képviselı: A táblázatból úgy tőnik, hogy vannak olyan lakosok, akik jóval
hátrányosabb helyzetbe kerültek.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez a döntés 2005-ben született, akkor ı
maga nem volt a képviselı-testület tagja. Sokszor elhangzik a képviselık részérıl – teszi hozzá –
hogy nem kapnak elég adatot, ezért tette ezt bele.
 Tordai Miklós, képviselı: Örül annak, hogy ez ügyben kaptak tájékoztatást. Az
elıterjesztésben szereplı táblázatban olyan utcákról van szó, ahol járdát nem kaptak a lakók,
ezzel szemben most járdát is kapnak, tehát nagyobb a beruházás értéknövelı hatása. Javasolja,
hogy a lakossági hozzájárulás mértéke 300 ezer Ft/érintettség legyen, mely összeg esetében még
így is alacsonyabb lenne a lakossági hozzájárulás mértéke, mint bármikor máskor.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy a lakosok a csatorna kapcsán csatorna
hozzájárulás illetve törlesztı részletet fizetnek. Megkérdezi, hogy ennek mennyi a mértéke.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Hutweidén lakás kaszával 6.800,- Ft
havonta, azoknak akik nem volt, nagyságrendileg 10.000 Ft havonta. Tájékoztatja a képviselıket
arról, hogy pontosított adatokkal ismét vissza hozza a képviselı-testület elé az anyagot.

12. napirend:
170/2011. sz. elıterjesztés: Döntés – Hitelfelvétel Sikeres
Magyarországért Önkormányzat Infrastruktúra Program keretén belül tárgyú
közbeszerzési eljárás
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy bankot kértek fel
arra, hogy nyújtsa be ajánlatát. Ebbıl 1 bank élt az ajánlattételi lehetıséggel, ám az is érvénytelen
volt. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás. Nincs, köszönöm, majd felteszi szavazásra a
határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 264
Száma: 11.09.26/170/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:54
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Döntés – Hitelfelvétel
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
10
0
0
10
0

Szav%
Össz%
100.00
83.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
83.33
0.00
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Távol
Összesen
Megjegyzés:

2
12

16.67
100.00

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

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület 154/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy:
- A Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Hitelfelvétel a Sikeres
Magyarországért –Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a kiíró érvénytelennek nyilvánítja a Pilisvörösvár és
Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Fı út 130.) ajánlatát.
- a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy kizárólag egy
érvénytelen ajánlat került benyújtásra.

13. napirend: 171/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a temetı bizottság tagjának
megválasztására
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint az 5 fıs temetı
bizottságba delegált képviselı, már nem képviselı. A plébános úrral egyeztetve Szentkláray
képviselı urat javasolják a bizottságba delegálni. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy
egyéb javaslat. Nincs, köszönöm. Titkos szavazást rendel el.

Szavazás eredménye
#: 265
Száma: 11.09.26/171/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 17:56
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Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Temetı Bizottság
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

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

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület 155/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy a temetı
üzemeltetésének ellenırzésére létrehozott bizottság tagjának Dr. Szentkláray Ferenc
képviselı urat delegálja.

14. napirend: 172/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár
csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelıen az
óvodavezetı a fenntartó felé fordult, a célból, hogy engedélyezze a létszámtúllépést. Kéri a
határozati javaslat támogatását.
 Lırincz Beáta, képviselı: Számára örömteli dolog arról szavazni, hogy sok gyerek van a
településen, de fontos, hogy az óvoda projekt ügyében dőlıre jussanak.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Érdeklıdik, hogy mi az oka annak, hogy ilyen különbségek
vannak a csoport létszámok között.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy itt nem vegyes csoportok vannak,
ezen túl a termek méretére is tekintettel kell lenni.
 Dalosné Márkus Klára: Hozzá teszi, hogy ez október -1ei statisztika miatt szükséges.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyéb hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra a
határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 266
Száma: 11.09.26/172/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 18:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Óvoda – Solymár csoportlétszám túllépés
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
10
100.00
83.33
Nem
0
0.00
0.00
Tartózkodik
0
0.00
0.00
Szavazott
10
100.00
83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távol
2
16.67
Összesen
12
100.00
Megjegyzés:
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Cser Angéla
Dr. Szentkláray Ferenc

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. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem,
0 tartózkodással a testület 156/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. §
(2) bekezdésének c.) pontjában biztosított jogköre alapján, a 2011/2012. tanévre
vonatkozóan a következıkben felsorolt 9 csoport indítását engedélyezi: Mókus, Nyuszi,
Süni, Törpi, Kék, Piros, Sárga, Zöld, Lila.
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A képviselı-testület jelen határozatával hozzájárul a közoktatási törvény 3. számú
mellékletében meghatározott maximálisan felvehetı gyermeklétszám +20%-os eltéréséhez.
Ezzel egyidejőleg a 33/2007. (IV. 27.) számú képviselı-testületi határozatot visszavonja.

15. napirend: 173/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés intézményfenntartó társulás
ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy megkeresés érkezett Nagykovácsi
polgármesterértıl, akik látták, hogy miként mőködik az Ezüstkor Gondozó Központ.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Hozzá teszi, hogy Pilisszentiván felıl is jött megkeresés. A
megkeresések arra irányultak, hogy az Ezüstkor Gondozó Központ vállaljon át bizonyos
feladatokat. Ezekre a feladatokra az önkormányzatok intézményfenntartó társulást hoznának
létre, úgy, hogy a feladatellátó szerv az Ezüstkor lenne. Nem lehetséges az – teszi hozzá – hogy
ez nekik pénzbe kerüljön, e költségeket az önkormányzatoknak meg kell téríteniük. Ehhez kéri a
képviselı-testület hozzájárulását. Hozzá teszi, hogy bízik az intézményvezetı profizmusában.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Örül, de szeretné azt elkerülni, hogy az legyen, mint a
Pedagógiai Szakszolgálatnál, ezért úgy véli, hogy komoly pénzügyi számítások szükségesek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy jó maga is részt vett ezeken a
tárgyalásokon. Hozzá teszi, hogy világosan le kell szabályozni a részleteket.
 Kıvári András, képviselı: Megkérdezi miként lehetséges az, hogy ez nem jár költségekkel.
Példaként a Solymár – Nagykovácsi közötti távolságot említi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az a gondozónı, aki a feladatot elfogja
látni Nagykovácsiban lesz, nem Solymárról fognak oda-vissza járni.
 Lırincz Beáta, képviselı: Támogatja az elıterjesztést, de szeretné felhívni a figyelmet arra,
hogy a kiegészítı normatívát úgy kell meghatározni, hogy megérje. A határozati javaslatban
javasolja, hogy a nyereség helyett, ne származzon vesztesége kifejezést használják.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy valóban nem ide való, ezért szívesen
befogad más javaslatot, olyat ami tükrözi, hogy többletbevételnek kell keletkeznie. A null
szaldóval ı maga nem ért egyet. Kıvári képviselı úr felvetésére elmondja, hogy Nagykovácsival
a legelırehaladottabb a tárgyalás. Itt konkrétan két munkatársat vennének fel, míg egy munkatárs
átjárna, melynek költségeit az adott önkormányzat viselné. Amikor az intézményvezetı
összeállította a tábláit, ott majd soronként megállapítható, hogy mi mennyibe kerül.
 Tordai Miklós, képviselı: Úgy véli, hogy támogatásra javasolható, de szívesen meghallgatná
a véleményét.
 Szelicsánné Szajáni Piroska: Azt feleli, hogy a lényeget elmondták. A jelentkezık
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szeretnének egy minıségi váltást, aminek ık maguk szeretnének megfelelni.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Módosítja a határozati javaslatot, miszerint a nyereség helyett
az szerepeljen, hogy kiadásokat meghaladó többletbevétele származzon.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás
illetve javaslat, felteszi szavazásra az elıterjesztı által módosított határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 267
Száma: 11.09.26/173/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 26 18:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: intézményfenntartó társulás
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
0
10
0
2
12

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

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
Igen
Igen
Nem
Távol
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 26-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı nem,
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0 tartózkodással a testület 157/2011. (IX.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy
hozzájárulását adja, hogy a polgármester az önkormányzat nevében tárgyalásokat
folytasson más önkormányzatokkal intézményfenntartó társulás létrehozásáról – a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló, 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális
alapellátási, illetve a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi
XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása tekintetében –
úgy, hogy a feladatellátó intézmény az Ezüstkor Gondozó Központ legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások során tartsa szem elıtt azt a célt, hogy az
intézménynek az ellátandó feladatok kapcsán, a kiadásokat meghaladóan többletbevétele
származzon.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a munkát majd a nyilvános ülést 18:15
perckor bezárja.

Solymár, 2011. október 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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