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JEGYZİKÖNYV
Idıpont: 2011. szeptember 5. (hétfı)
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Gaal Gergely, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 156/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 157/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény
ügyében
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Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselıtestület 12 fıvel határozatképes. Megköszöni, hogy teljes létszámban megjelentek. Elmondja,
hogy két olyan ügyben szükséges dönteni, ami miatt rendkívüli ülést kellett összehívni, az egyik
a Hivatal akadálymentesítése, a másik a Helytörténeti Győjtemény ügye. Ezt követıen
tájékoztatja a képviselıket a solymári búcsúról, miszerint jól haladnak az elıkészületek. A Kék
Óvoda felújítása kapcsán elmondja, hogy az energetikai felújítás a végéhez közeledik, ezentúl az
Avar és Cserje utcák ügyében tájékoztatja a képviselıket arról, hogy már folynak a munkálatok.
Megkérdezi, hogy kíván e valaki napirend elıtt felszólalni?
 Szeghy Krisztina, képviselı: Gratulál a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a legutóbbi,
színvonalas rendezvényért. Virágos Solymárért pályázat kapcsán elmondja, hogy sok pályázat
érkezett. A díjátadásra a Solymári Búcsú keretében szombaton 17:30 perckor kerül sor, a
kisiskola udvarán. Mindenkit szeretettel vár.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy a kisebbségi önkormányzat valóban
évrıl-évre nagy sikerrel rendezi meg a rendezvényt. Sajnálja, hogy az idén nem vehetett részt
rajta. Megkérdezi, hogy lesznek e kérdések.
Emesz Lajos, Ordódy György, Gaal Gergely, Szeghy Krisztina jelzi, hogy élni kívánnak a
kérdezés jogával.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van e
javaslat. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a napirendet.

Szavazás eredménye
#: 245
Száma: 11.09.05/0/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 05 16:17
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Napirend
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen

Voks:
11
0
0
11
1
0
12

Szav%
Össz%
100,00
91,67
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
91,67
8,33
0,00
100.00
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Megjegyzés:
Dr. Szentkláray Ferenc
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kıvári András
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı,11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. 156/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 157/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény
ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester

1. napirend: 156/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a solymári Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Hivatal akadálymentesítése során a
teljes ügyfélszolgálat átalakul. Az akadálymentesítésnek köszönhetıen már valamennyi
fogyatékkal élı ember tud intézkedni a saját ügyében. A bruttó elszámolható költség 25 156 ezer
forint. A közbeszerzési kiírásra 7 pályázat érkezett. Ismerteti a határozati javaslatokat. Az elsı
határozati javaslat arról szól, hogy 8 millió forintot még hozzá kell tenni az akadálymentesítésre
szánt összeghez, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb ajánlat is ennyivel haladta meg az eredeti
költségvetést. A második határozati javaslatban az érvénytelen pályázók körét, a harmadikban az
érvényes pályázók körét határozzák meg, míg a negyedikben a nyertest választják ki. Elmondja,
hogy az árajánlatok között jelentıs eltérések voltak, továbbá, hogy a Bíráló Bizottság Lırinci
Építı és Fıvállalkozó Kft.-t javasolja megválasztani.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a solymári vállalkozók azt szokták kérdezni, hogy
miként lehetséges az, hogy egyetlen solymári vállalkozó sem végez beruházást Solymáron.
Megkérdezi, miként lehetséges az, hogy most sem lát solymári vállalkozót a pályázók között,
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valamint azt, hogy eljutott e hozzájuk a felhívás. Mit tudnának annak érdekében tenni, hogy ez ne
így legyen?
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ez valóban sajnálatos. Példaként a
Lustige Zwerge Óvoda energetikai felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot említi. A
munkálatok költségét 80-90 millió forintra becsülték. A pályázaton való induláshoz akkor is, és
most is referenciákat kell biztosítani. Találkozott olyan vállalkozókkal, akik azt mondták, hogy
ezt nem tudják teljesíteni. A közbeszerzési pályázat fent volt a honlapon, ezentúl a közbeszerzési
értesítıben is megjelent. Jelen esetben speciális munkáról van szó. Elmondja továbbá, hogy volt
már arra példa, hogy egy solymári vállalkozó megfelelt a kiírásnak, de közölte, hogy a munkái
miatt nem tudná elvállalni a kivitelezést. Olyan eset is volt - teszi hozzá - amikor maga a
Képviselı – testület szigorította a kritériumokat.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy miért csak most kapták meg az anyagot. A
kiírással kapcsolatban elmondja, arra is van lehetıség, hogy ne a legalacsonyabb ár szempont
szerint válasszák ki a nyertest, hanem pontozásos rendszert alkalmazzanak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy valóban van erre lehetıség. Kéri,
hogy valaki mondjon neki egy ilyen alkalmazható rendszert, aminél nem áll fenn a csalás
lehetısége. İ maga nem híve ennek. A mőszaki tartalmat kell megvalósítani. Ha valaki felújít, ez
akkor is így történik, ugyanarra a munkára kér be árajánlatokat. Ugyanakkor várja a javaslatokat.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Megkérdezi, hogy a 8 millió forint plusz mibıl adódik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy bruttó 25 millió forint van az építésre a
pályázatban. A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján, a
legkedvezıbb ajánlat is - tartalékkeret nélkül - nettó 24 822 955 Ft. Ez bruttó 31 028 693 Ft ot
jelent, ezentúl még ott van a tartalékkeret, illetve idıközben egy plusz tétel is adódott amivel a
mérnök nem kalkulált, nevezetesen, hogy a teljes villanyóra szekrényt i kell cserélni. Ennek
nagyságrendileg 500 ezer forint a költsége.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja elhangzott egy kérdés, miszerint miért az ülés elıtt
kapják meg az elıterjesztést, ami akár jogosnak is tőnhet. A Képviselı – testület megszavazta az
eljárást, a Bíráló Bizottság tagjait is. A 2.,3., és 4. határozati javaslat az eljárás lebonyolításából
adódik. A Bizottság javaslata alapján mondják ki, hogy mely pályázatok érvényesek,
érvénytelenek illetve azt, hogy ki a nyertes. Ezentúl a közbeszerzési eljárásnál a határidıknek
fontos szerepe van.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy az
eredményhirdetés után 15 nappal lehet szerzıdést kötni. Szerették volna gyorsítani a dolgokat, de
a határidıket be kell tartaniuk. A Kerekhegy kapcsán – teszi hozzá – szintén lehet erre számítani.
Lényegesen bonyolultabb beruházás lesz, mint a Hutweidén.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Csatlakozik Szeghy Krisztina képviselı asszonyhoz.
Nem az anyag tartalmával kívánnak vitatkozni, de tény, hogy most kapták meg az anyagot. Kéri,
hogy figyeljen arra a Hivatal, hogy idıben eljusson hozzájuk az elıterjesztés.
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 Ordódy György, képvisel: Javasolja, hogy kapjanak 30 percet az anyag tanulmányozására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy már volt idı a tanulmányozásra.
Felolvassa a pályázók ajánlatait. Megkérdezi, hogy van e kérdés vagy hozzászólás. Majd felteszi
szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 246
Száma: 11.09.05/156/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 05 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás, 1. számú határozati javaslat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
1
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
91,67
91,67
8,33
8,33
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 1 fı
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nem és 0 fı tartózkodással a testület a 144/2011. (IX.5.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a „A solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése” tárgyú építési beruházáshoz
további bruttó 8 000 000 Ft összeget biztosít a beruházási keretbıl. Egyben felkéri a
Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011.
évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.1.) számú rendeletének soron következı módosításakor
az átvezetésekrıl intézkedni szíveskedjen
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e kérdés vagy hozzászólás. Majd
felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot

Szavazás eredménye
#: 247
Száma: 11.09.05/156/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 05 16:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás, 2. számú határozati javaslat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
1
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
83,34
83,34
8,33
8,33
8,33
8,33
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 145/2011. (IX.5.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „A solymári Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság
szakvéleménye és döntési javaslata alapján, Képviselı-testület a következı ajánlattevık
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja
1. Az ajánlattevı neve: Ambrus Acélszerkezet Gyártó És Építı Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.
2. Az ajánlattevı neve: BAUREK Építıipari és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. fszt.1.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e kérdés vagy hozzászólás. Majd
felteszi szavazásra a 3. számú határozati javaslatot

Szavazás eredménye
#: 248
Száma: 11.09.05/156/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 05 16:37
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás, 3. számú határozati javaslat

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
1
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kıvári András

Szav%
Össz%
91,67
91,67
0,00
0,00
8,33
8,33
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 146/2011. (IX.5.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „A solymári Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárást a Képviselı-testület
érvényesnek nyilvánítja. Az alábbi jelentkezık érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a
szerzıdés teljesítésére:
1. Az ajánlattevı neve: Lırinci Építı és Fıvállalkozó Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1193 Budapest, Derkovits Gy. U. 82.
2. Az ajánlattevı neve: T-Invest’91 Fıvállalkozó, Építıipari és Kivitelezı Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 6724 Szeged, İsz u. 11.
3. Az ajánlattevı neve: „Jánosik és Társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1215 Budapest, Vasas u 65-67.
4. Az ajánlattevı neve: Mozaik Építıipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1182 Budapest, Halomi út 110/A.
5. Az ajánlattevı neve: VERAVA Építıipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1182 Budapest, Esze Tamás u. 68/a.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e kérdés vagy hozzászólás. Majd
felteszi szavazásra a 4. számú határozati javaslatot

Szavazás eredménye
#: 249
Száma: 11.09.05/156/0/A/KT
Ideje: 2011 szeptember 05 16:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: solymári Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás, 4. számú határozati javaslat
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
1
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
91,67
91,67
0,00
0,00
8,33
8,33
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 147/2011. (IX.5.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „A solymári Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás nyertesének a
Képviselı-testület a Lırinci Építı és Fıvállalkozó Kft.-t (székhely: 1193 Budapest,
Derkovits Gy. U. 82.), második helyezettnek a „Jánosik és Társai” Ipari, Szolgáltató és
Karbantartó Kft.-t (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) hirdeti ki.

2. napirend: 157/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Dr. Jablonkay István
Helytörténeti Győjtemény ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, jelezte a Képviselı – testület felé, hogy a 110es számú határozatot nem tudja végre hajtani. Kérte, hogy folytassanak tárgyalásokat az
érintettel, s találjanak egy olyan megoldást, ami mindenkinek jó. Az alpolgármester úr elvégezte
a feladatot, s elkészítette az elıterjesztést. Megadja a szót az elıterjesztınek.
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 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy képviselı társai közül többen segítségére
voltak az ügyben. A helyzet rendezése több okból fontos, egyrészt a hatósági engedélyek
beszerzése miatt, mint például ÁNTSZ, tőzoltóság, használatbavételi engedély. Az engedélyek
beszerzésére a Képviselı – testület döntését követıen kerül sor. A másik fontos ok, az, hogy az
önkormányzat az Alapítványt mint megbízottat támogatta, s bár az elszámolás korrektül
megtörtént, de nem rendezıdött úgy, hogy költségvetési kerete lett volna. A harmadik fontos érv
az, hogy szerették volna, ha továbbra is ezzel a vezetéssel és metodika alapján folytatódik a
győjtemény mőködtetése. A Képviselı – testület a 110. számú határozatával úgy döntött, hogy a
győjtemény önálló intézményként mőködtetési tovább, egyben egy 4 órás státuszt is létrehozott.
Ez a határozat jogilag végrehajtható lett volna, de a célszerőségét tekintve több akadály merült
fel, az elképzelés több dologra vonatkozóan nem nyújtott megoldást. A késıbbiekben a jegyzı úr
is készített egy elıterjesztést, de az nem kapta meg a szükséges többséget. Mint ahogyan a
polgármester úr is említette, felvette a kapcsolatot a győjtemény vezetıjével, s elkezdtek közösen
gondolkodni. Összegzi, hogy miben állapodtak meg: a Győjtemény a Mővelıdési Ház
tagintézményként mőködik tovább, biztosítják eredeti nevének megtartását, tudomásul véve a
muzeális kiállítóhely szerinti besorolást, biztosítják a tagintézmény vezetıjének jogi keretek
közötti szakmai önállóságát, a Mővelıdési Ház költségvetésében biztosítják a tagintézmény
vezetıjének besorolás szerinti illetményét és az illetményen kívüli adható keresetkiegészítés
lehetıségét, a Mővelıdési Ház költségvetésében biztosítják a mőködtetéséhez szükséges
személyi helyettesítés, illetve alkalmankénti kisegítı személyzet igénybevételét, elısegítik a
jogszerő mőködéséhez szükséges hatósági engedélyek rövid határidın belül történı beszerzését,
biztosítják az épület állapotának megfelelı karbantartási munkálatok mielıbbi elvégzésének
lehetıségét a jövı évi költségvetés alakulásának függvényében, a tagintézmény vezetı biztosítja
a jogszabályok szerinti, pontos nyitvatartási idıt. E formában lényegesen gyorsabban,
egyszerőbben és könnyebben tudják biztosítani mindazon engedélyeket, melyekre szükség van,
míg az egyéb dokumentumokat a Mővelıdési Ház biztosítaná a Győjtemény számára. Így minden
jogszabályi elıírásnak megtudnak majd felelni. Az épület karbantartása nem teljesen megoldott
jelenleg, ı maga a vezetınek jelezte, hogy jövıre célszerő lesz ennek az ügyét a Képviselı –
testület elé vinni. Ezeknek a fıbb kérdéseknek tisztázása után beszélték meg, hogy elıterjesztést
készítenek. A változásokra október 1. napjával kerülne sor. Ismerteti a mőködés költségeit, mely
1 millió forintot tesz ki. Nem mondja azt – teszi hozzá – hogy nem lesznek olyan tételek
melyeket elıre nem láttak. Úgy gondolja, hogy a testület lesz annyira lojális, hogy ezeket majd
kezelni tudja. Kéri a határozati javaslat támogatását. Sok mende-monda kering az üggyel
kapcsolatban, ami nem lenne baj, a problémát az jelenti, hogy nem felel meg a valóságnak. Az
önkormányzat egységes abban a kérdésben, hogy ezt a problémát meg kell oldani, abban nem
volt egység, hogy miként tudják ezt megoldani.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Tekintettel arra, hogy összegekrıl és személyi kérdésrıl van
szó, zárt ülést kellene tartani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy amennyiben személyi kérdésekrıl
kívánnak beszélni az valóban zárt ülés, az összegek nem.
 Ordódy György, képviselı: Örül a megállapodásnak. Javasolja, hogy hallgassák meg az
érintett személyt.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Szeretné kiemelni és támogatni azt a gyakorlatot, amit a
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Hivatal a téma kapcsán bevezetett, nevezetesen, hogy alpolgármester úr megbeszélést hívott
össze, ahol minden kérdésükre választ kaphattak. Javasolja, hogy a hasonlóan bonyolult
témákban kövessék ezt a gyakorlatot.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy általában igyekeznek mindenrıl
tájékoztatni a képviselıket. Ugyanakkor nem akarják a képviselıket a személyes konzultációkkal
terhelni, de ha nyitottak rá, akkor megoldható.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Kéri, hogy javítsák az elıterjesztés elsı mondatát,
miszerint tagintézményeként mőködik tovább. Hozzá teszi, hogy ez mellérendeltséget s nem
alárendeltséget jelent. Elmondja ki kell emelni, hogy megtartja szakmai önállóságát a
győjtemény, továbbá azt, hogy a mővelıdési ház költségvetésében nem azt jelenti, hogy bele
olvad, hanem külön fejezetként szerepel, míg a személyi helyettesítésnél azt, hogy a győjtemény
vezetıje megbízási szerzıdést köthet. Elmondja, hogy a javaslatnál október 1.-ei határidı került
megjelölésre. Megkérdezi, hogy mi lesz szeptember 1-e és október 1-e között. Az összeg
tekintetében ı maga is úgy látja, hogy egy kerekített összegrıl van szó. Hozzá teszi, hogy ha a
pályázat lezajlott akkor meg kell beszélni azt, hogy a negyedik negyedévre milyen összegre lesz
szükségük. Megkérdezi továbbá, hogy mi módon történik a pályázatok kiértékelése.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a határozati javaslatban szerepelnek azok
amire a képviselı asszony rákérdezett, de hajlandó módosítani. Elmondja, hogy szeptemberre a
Helytörténeti Alapítvány továbbra is megkapja a vezetı illetményét. A pályázat kapcsán azt
feleli, hogy a jogszabályi elıírások szerint járnak majd el, az igazgató írja majd ki és
gondoskodik arról, hogy döntés szülessen.
 Tordai Miklós, képviselı: Javasolja, hogy használják ki a lehetıséget és hallgassák meg a
győjtemény vezetıjét. Elmondja továbbá, hogy Jablonkay Sándor is hozzá szeretne szólni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót Jablonkay Máriának.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Kéri, hogy a határozat végrehajtásáért ne a Polgármesteri
Hivatal legyen a felelıs, hanem vagy a polgármester vagy a jegyzı.
 Dr. Szente Kálmán, képviselı: Azt feleli, hogy rendben. Kéri, hogy javítsák polgármesterre.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Javasolja, hogy a határozati javaslat harmadik
bekezdésének elsı mondatát úgy módosítsák, hogy az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és
Könyvtár, az újonnan létrehozott tagintézményébe 6 órás közalkalmazotti, tagintézmény vezetıi
státuszt létesít.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Befogadja a javaslatot.
 Jablonkay Mária, vendég: Elmondja, hogy megerısítésre vár a tekintetben, hogy ez egy
kétszemélyes intézményként mőködik tovább, szeretné ha a kollégája sorsa is biztosítva lenne.
Megköszöni a Helytörténeti Alapítványnak azt, hogy 8 évig mőködtette a Győjteményt, továbbá
azt, hogy július 1-e után is biztosították a mőködtetést. Megköszöni, ha a szeptemberi hónapot
még mőködtetik. Elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı összegek míg nem nyertek
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pontosítás, ezeket a pályázat kiírását követıen pontosítani kell. Nem kérdezték meg ıt arról, hogy
melyek azok a karbantartási munkálatok melyeket azonnal el kell végezni és sürgısek. Szeretné
ha akkor véglegesítenék ezeket a számokat. Kéri, hogy a Bíráló Bizottságba hívják meg a Pest
Megyei Múzeumok címzetes vezérigazgatóját. Ha valaki ebben a témában szakmai bírálatot tud
mondani, az ı. Hozzá teszi, hogy a folyamat ami most zajlik nemcsak ıt, hanem a családját is
mélyen érinti. Kéri, hogy hallgassák meg a testvérét is.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Biztos abban, hogy tagintézményként jól fog tudni
mőködni a Győjtemény és meg fognak oldódni azok a problémák, melyek eddig nem oldódtak
meg.
 Emesz Lajos, alpolgármester. Elmondja, hogy a határozati javaslatnak nem kell többet
tartalmaznia. A költségvetésnek kell azt tartalmaznia, hogy a segítık és személyzet miként fog
rendelkezésre állni. Ezt Varga Zsolt igazgató fogja aláírni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megerısíti az alpolgármester urat abban, hogy státuszt
nem létesítenek, de a megbízási szerzıdésnek nincs akadálya.
 Jablonkay Sándor, vendég: Elmondja, hogy 1970-tıl követi figyelemmel ezt a folyamatot
ami zajlik. A Helytörténeti Társaság 1970-ben alakult, s a mai napig mőködik. Errıl a társaságról
– teszi hozzá – senki nem tett említést. Édesapja kezdeményezte ennek a létrejöttét. Alapvetı
céljuk az volt, hogy kiállítóhelye legyen Solymárnak. Ezt elérték két év alatt. Ezt követıen már
volt hova tenni a leleteket, tárgyakat, amiket meg kellett menteni. A Társaság további feladata a
kutatás volt. A társaság túlnıtte magát, és a feladatok finanszírozása céljából hozták létre a
Helytörténeti Alapítványt, aki pénzgyőjtı szerepet látott el. Elmondja, hogy ez egy hármas
rendszer, ami így virágzott, a szár a társaság, a bimbó az alapítvány és a győjtemény. Úgy látja,
hogy az alapítvány és a győjtemény is le lesz vágva. Megkérdezi, hogy mi lesz a társasággal,
miként fog tovább virágozni, valamint azt, hogy a Társaság hol kap szerepet. További kérdésként
teszi fel, azt hogy ha a győjtemény tagintézményként mőködik tovább, akkor a mővelıdési ház
nevében is szerepelni fog e a győjtemény neve.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy Solymáron sok civil szervezet mőködik
és az önkormányzat támogatja azokat, ami példátlan az országban. Az idei évben 20 millió
forinttal támogatták ıket. A Helytörténeti Társaság, mint öntevékeny csoportosulás munkáját
mindenki dicsérni tudja, de ne feledjék el, hogy nincs a bíróságon bejegyezve. Sajnos több olyan
szervezet van, ahol nincs biztosítva a megfelelı jogi forma. A támogatásokról általában
elhangzott már, hogy minden szervezet kapjon önkormányzati támogatást, de elsısorban azokat
támogassák, akik további forrásokat tudnak bevonni. Erre szolgálnak az Alapítványok. A
Helytörténeti Alapítvánnyal szoros együttmőködésben dolgoznak a vár ügyén, legutóbb is
nyertek 2 millió forintot.
 Kıvári András, képviselı: Úgy véli az a kérdés, hogy mi a célszerő és mi az életszerő.
Példaként az angol temetı fenntartását említi. Fenntartó úgy döntött, hogy az a legjobb megoldás,
ha a családban hagyja a fenntartást. Jelen esetben Jablonkay István 1970-tıl viszi a múzeumot. A
legjobb megoldás eddig is ez volt, nevezetesen, hogy a család mőködteti. Kéri, hogy ezt ne
felejtsék el, akkor sem, ha pályázatot írnak ki, továbbá azt, hogy a jogszabályok figyelembevétele
mellett a legjobb döntést hozzák meg.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, biztos abban, hogy ez jogfolytonosan tovább
fog mőködni. Az is biztos, hogy elıbb utóbb az önkormányzatnak szükséges erre áldoznia. Sıt
igazából egy nagyobb épület is kellene. De ez már a jövı. Kéri, hogy mindenki gondolkodjon
azon, hogy a 2012. évi költségvetésben miként lehet erre megoldást találni. Révén, hogy nem
érkezik egyéb hozzászólás illetve javaslat, felteszi szavazásra - Dobrovkéné Dér Borbála
képviselı által tett, és Emesz Lajos alpolgármester által befogadott módosítással együtt - a
határozati javaslatot.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 1 fı
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nem és 0 fı tartózkodással a testület a 148/2011. (IX.5.) számú határozatával úgy dönt,
hogy:
- A Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjteményt 2011. október 1-tıl az Apáczai Csere
János Mővelıdési Ház és Könyvtár tagintézményeként mőködteti tovább. Egyben
felkéri a Mővelıdési Ház igazgatóját, hogy a soron következı Képviselı–testületi ülésre
a változások átvezetésére irányuló Alapító Okirat módosítást készítse el.
-

A tagintézmény mőködtetése céljából az idei évi költségvetésben, a Helytörténeti
Alapítványnak elıirányzott támogatás idıarányos részét - 875.000,- Ft-ot -, valamint az
általános tartalékkeretbıl további 125.000,- Ft-ot átcsoportosít az Apáczai Csere János
Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetésébe. Egyben felkéri a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az intézmény igazgatójával egyeztetve Solymár
Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.1.) számú
rendeletének soron következı módosításakor az átvezetésekrıl intézkedni szíveskedjen.

-

Az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és Könyvtár, az újonnan létrehozott
tagintézményébe 6 órás közalkalmazotti, tagintézmény vezetıi státuszt létesít. Egyben
felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az állás betöltésére irányuló pályázatot írja ki.

-

Ezzel egyidejőleg visszavonja a 110/2011. (VI.27.) sz. határozatát.
Kérdések

 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy kapott egy kézzel írott levelet, mellyel
kapcsolatban szeretne egy kérdést feltenni az iskola igazgató asszonyának. A levélben egy szülı
arról tájékoztatta, hogy az osztályfınökök különbözı címen pénzbeli hozzájárulást kérnek a
szülıktıl. Ez az összeg 6.000,- Ft. Ez ma már sok helyen mőködik, hogy a szülık erejükhöz
mérten támogatják az iskolát. Akár azt is eltudja képzelni, hogy ilyenrıl van szó. A levélírót
idézi, miszerint azt kérdezi, hogy akkora e a válság, hogy az önkormányzat nem tudja támogatni
az iskolát, vagy az iskola nem gazdálkodik rendesen. Azt gondolja, hogy egyiket sem lehet
kijelenteni. Ha az osztályfınökök ezt mondták, akkor ez finoman szólva csúsztatás. De erre sem
gondol. Várja az igazgató asszony tájékoztatását az ügyben.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Azt kérdezi, hogy miért nem kereste meg ıt ez
ügyben az alpolgármester úr. Nem tudja, hogy kirıl van szó. İ maga nem hiszi, hogy ez a
Képviselı-testület témája. Ha a szülınek gondja van az ı ajtaja nyitva áll. Az osztályfınökök
bizonyos osztályprogramokat közvetítenek. E tekintetben a szülık dönthetnek. Elrendelve ilyen
kötelezı jelleggel nincsen. Az biztos – teszi hozzá – hogy az az osztály tud sikeresen mőködni,
ahol van szülıi támogatás.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy két okból nem jutott el a levél hozzá.
Egyik oka, hogy egy órával ezelıtt kapta meg ı maga is, a másik pedig az, hogy a szülı kérte ne
jutassa el hozzá. Csupán azért mondta, mert a pedagógus azt mondta a szülıknek, hogy az
önkormányzat nem támogatja az iskolát. Ezért hozta a Képviselı – testület elé. Több hasonló
levelet kapott már ilyen tartalommal. Megköszöni az igazgató asszony válaszát.
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 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Azt feleli, hogy a tantestület nem közvetít ilyen
dolgokat a szülık felé. Egy biztos, ez az év nehezebb. Ha mégis lenne ilyen, akkor leülnek és
megbeszélik. Ez egy közös ügy.
 Gaal Gergely,alpolgármester: Megkérdezi, hogy azoknak a területeknek miként oldható meg
a parlagfő mentesítése, ahol még a telek nem került beépítésre, de van tulajdonosa.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy külterületen a növényvédelmi
állomás, míg belterületen a jegyzı jogosult intézkedni. Kényszerkaszáltat tud az önkormányzat.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Hozzá teszi, ez nem azt jelenti, hogy utána nem kell kaszálni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy lehetıleg írásban jelentsék be.
 Gaal Gergely, alpolgármester: Megköszöni a választ.
 Kıvári András, képviselı: Kéri a Major utcai park kaszálást az épülı kápolna mellett, illetve
a lakótelep kapcsán kéri, hogy több idıt töltsenek ott, révén, hogy nagy felületrıl van szó.
Ezentúl kéri, hogy a szülıket tájékoztassák az ügyben, hogy reggelente hol hagyhatják az
autójukat. Ne hagyják ott, ahol azért van fenntartva a hely, hogy ki lehessen szállni. Ezentúl kéri
a gépjármővezetıket, hogy a zebrákat úgy közelítsék meg, ahogyan az illik.
 Dr. Szente Kálmán,polgármester: Azt feleli, hogy a Major utcai parkot épp a mai napon
kezdték rendbe hozni. Az történt, hogy a Golgota Alapítvány megegyezett egy vállalkozóval, a
tekintetben hogy földet szállítanak oda, ami szétterítésre kerül ám, ám az éjszaka közepén valaki
sittet hordott rá. Ez egy szélmarom harc a szemetelıkkel. Nagy bánata, hogy soha, senki nem lát
senkit. Ez elég sok pénzbe kerül, magasak a lerakás költségei, fıként mióta bezárt a
pilisvörösvári lerakodóhely. A lakótelep kapcsán megköszöni az észrevételt, annyit tudnak tenni,
hogy fokozott figyelmet fordítanak rá. İ maga egyébként pozitív visszajelzést kapott a
lakótelepiektıl. A parkolással és az autósokkal kapcsolatos észrevételekkel egyetért.
 Ordódy György, képviselı: Csatlakozik Kıvári András képviselı úrhoz. Mindenki megkapta
Kerek-hegyen a behajtási engedélyt. Ismét nagy a forgalom, s életveszélyes mutatványokat
hajtanak végre az emberek. Ki kellene helyezni a táblákat és a kamerákat, hogy érvényesíteni
tudják az eltervezetteket. Megkérdezi, hogy várhatóan mikor kapnak választ a csatornázás
ügyében.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a regisztrációs számok alapján úgy
látják, hogy most folynak a döntések, de konkrétumot nem tud mondani.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Ordódy György képviselı felvetésére elmondja, hogy
nagyságrendileg 40 olyan tulajdonos volt, aki adminisztratív okok miatt rossz behajtási engedélyt
kapott. A táblák kihelyezésre ezért nem került sor, bízik benne, hogy a holnapi folyamán már kint
lesz.
 Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy Ordódy és Kıvári képviselı urak által felvetett
témák kapcsán már nagyrészt választ kapott a kérdéseire. Kéri, hogy a közterület felügyelık
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többet legyenek jelen a településen. Ritkán látja ıket, az Anna kápolna kerek – hegyi részén
mondhatni sosem. A hozzá érkezett lakossági bejelentések is ezt tükrözik. Köszöni a falugazda
csoport tevékenységét, egyben kéri, hogy intenzívebben végezzék a munkájukat. Egy része
Solymárnak nagyon szemetes. İ maga tud olyan csoportról, aki rendszeresen azzal tölti a
szabadidejét, hogy a szemetet szedik. Végül a kerek-hegyi forgalomra tér ki, miszerint nem
tapasztaltak forgalom csökkenést.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy a közterület felügyelık munkaideje település
rész arányosan van megosztva. Elmondja továbbá, hogy a szemétes területek ügyében e-mailben
nyugodtan fordulhatnak hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: A kerek-hegyi forgalom kapcsán azt válaszolja, hogy a
tábla alkalmas lesz a forgalom csillapítására, mihelyt kihelyezésre kerül.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az utolsó napirendi ponthoz kapcsolódóan lett volna
javaslata. Szeretné, ha a Képviselı-testületbıl is delegálnának képviselıt a pályázatok
elbírálására létrehozott bizottságba. Szeretné, ha bele tudnának nézni az ezzel kapcsolatos
anyagokba.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ez ügyben nem a Képviselı-testület
jogosult dönteni. A kozigallas.gov.hu-ra fog felkerülni a kiírás. Hozzá teszi, hogy az SZMSZ
szerint vitának már nincs helye. Megkéri képviselı társait, hogy minél többen vegyenek részt a
Búcsúban. Megköszöni a munkát és az ülést 17:45 perckor bezárja.
Solymár, 2011. szeptember 19.

A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita

A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

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

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