Solymár Nagyközség Képviselı-testülete
JEGYZİKÖNYV
Idıpont: 2011. augusztus 18. (csütörtök)
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
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 148/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Környezetvédık Egyesülete kérelme
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 149/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár elıirányzat módosítási kérelme
tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
3. 150/2011. sz. elıterjesztés: Döntés közétkeztetés témakörében kiírt közbeszerzés tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
4. 151/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Magazin és a Solymári Tőzoltó és
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Polgárır Egyesület kérelme ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
5. 152/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
6. 153/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pilisvörösvári Rendırırs ırsparancsnokának
kinevezése tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
7.

155/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:
8. 154/2011. sz. elıterjesztés: Döntés Solymár Díszpolgára kitüntetı cím adományozásáról
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselıtestület határozatképes. Egy képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, míg egy
képviselı azt, hogy késni fog. Javasolja, hogy a 153. számú elıterjesztést vegyék elıre, mert
körükben van Horváth Ferenc rendır ırnagy úr. Kéri, szavazzanak arról, hogy elsı napirendi
pontként tárgyalják az elıterjesztést.

Szavazás eredménye
#: 228
Száma: 11.08.18/0/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 16:17
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 153. számú elıterjesztés – 1. számú napirendi pontként történı tárgyalása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
0
9
0
3
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megállapítja, hogy a szavazás érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 153. számú, a Pilisvörösvári
Rendırırs ırsparancsnokának kinevezése tárgyában készült elıterjesztést elsı napirendi
pontként tárgyalja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendhez van e egyéb javaslat,
illetve van e napirend elıtti hozzászólás.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, örömmel látta, hogy a Gospel fesztivált
hirdetik, ám elszomorította az, hogy az augusztus 20-ai ünnepségrıl nem talált semmit.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy most került ki a plakát. Az ünnepség
kapcsán arról tájékoztatja a képviselıket, hogy augusztus 20-án fellobogózzák a települést a
Településüzemeltetési Kft. munkatársai, este szentmise lesz, majd megtörténik a kenyér
felszentelése. Megkérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van e egyéb javaslat. Nincs,
köszönöm. Majd felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Szavazás eredménye
#: 229
Száma: 11.08.18/0/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Módosított napirend
Eredménye
Igen
Nem

Voks:
10
0

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

0
10
0
2
12

0.00
100.00

0.00
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. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli 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 napirendeket tárgyalja:
1. 153/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pilisvörösvári Rendırırs ırsparancsnokának
kinevezése tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 148/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Környezetvédık Egyesülete kérelme
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
3. 149/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár elıirányzat módosítási kérelme
tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
4. 150/2011. sz. elıterjesztés: Döntés közétkeztetés témakörében kiírt közbeszerzés tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 151/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Magazin és a Solymári Tőzoltó és
Polgárır Egyesület kérelme ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
6. 152/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
7. 155/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
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ZÁRT ÜLÉS:
8. 154/2011. sz. elıterjesztés: Döntés Solymár Díszpolgára kitüntetı cím adományozásáról
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

1. napirend: 153/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pilisvörösvári Rendırırs
ırsparancsnokának kinevezése tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a kinevezési jogkör
gyakorlója a Pest - megyei Rendırkapitányság budaırsi rendırkapitánya, aki Horváth Ferenc
rendır ırnagy urat javasolta az ırsparancsnoki pozícióra. A Képviselı-testületnek véleményezési
joga van. Megkérdezi, hogy ki kíván hozzászólni, illetve kérdést feltenni.
 Tordai Miklós, képviselı: Azt olvasta, hogy 7 fı rendırrel gyarapodik a körzet. Megkérdezi,
hogy ebbıl hány fı jut Solymárra.
 Kıvári András, képviselı: Megkérdezi van e lehetıség arra, hogy iskolakezdéskor
Solymáron is legyen rendır.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megkérdezi, hogy sikerült e intézkedni a rendırlakás ügyében.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót a vendégnek.
 Horváth Ferenc, vendég: Megtiszteltetésnek érzi a felkérést. Bemutatkozásában elmondja,
hogy fiatal korában itt kezdett rendırként, s remélhetıleg itt is tudja majd befejezni a
pályafutását. Pilisvörörösvári rendırırsön dolgozott, majd Esztergomba sodorta a sors. Ezt
követıen 2008-ban visszahívták helyettesnek, 2010. augusztus 11-tıl vezette a budakeszi
rendırırsöt. Szeretné a Kocka úr által megalapozott dolgokat tovább vinni. Tordai képviselı úr
kérdésére azt feleli, hogy az elvégzendı feladatok tükrében országos megtörtént a létszám
felmérése, ennek köszönhetı a bıvítés. A Pilisvörösvári Rendırırs 7 fıt kapott, és ı maga még
további 3 fıre számít. İk próbaidıs rendırök, tehát önálló intézkedésre még nem jogosultak.
Ebbıl adódóan tapasztalt kollégákkal dolgoznak majd együtt. A páros járırszolgálatot duplázni
tudták, minimum négy fı van jelen, de vannak napok, amikor még több rendır lesz az utakon.
Solymárra is rendszeresen járnak, úgy tudja, hogy már ma is voltak. Szeptember 1-tıl várható
további módosítás, s további státusznövekedés is lehetséges. November 1-vel érkezik majd egy
körzeti megbízott. İ is érdeklıdött a lakás után. Úgy véli, hogy nem lesz probléma a lakással,
találnak majd megoldást. A hatékonyságot a létszámbıvítésen túl az is növeli, hogy kiszélesedtek
az intézkedési lehetıségeik, példaként többek között az ittas vezetést említi. Kıvári képviselı
kérdésére azt feleli, hogy elvileg szeptember 1-tıl, egy hónapon keresztül, minden iskolánál kell
rendırnek tartózkodnia. Igyekeznek ennek eleget tenni, de azt nem tudja ígérni, hogy minden
reggel így lesz, mert nyolc település tartozik hozzájuk. Jó úton haladnak, de türelmet kér, mert
jelenleg még nincs helyettese. A közlekedésre mindenképp rá kívánnak fókuszálni, mert a
Pilisvörösvári térségben, a lakossághoz viszonyított arány szerint elég nagy a balesetek száma.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. A szolgálati lakás kapcsán
elmondja, hogy borzasztóan szerencsétlen szerzıdés született, nevezetesen sima bérleti
szerzıdést kötöttek a bérlıvel. Igyekeznek megoldani a problémát. Az ilyen jellegő problémák
elkerülése végett – teszi hozzá – szeretnének egy rendelet tervezetet a testület elé terjeszteni,
mely elıkészítés alatt áll. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm.
Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 230
Száma: 11.08.18/153/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 16:38
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Pilisvörösvári Rendırırs, ırsparancsnok
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
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rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 133/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy támogatja Horváth Ferenc r. ırnagy úr ırsparancsnoki kinevezését a Pest megyei
Rendır-fıkapitányság Budaörsi Rendırkapitányság Pilisvörösvári Rendırırsének élére.

2. napirend: 148/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Környezetvédık
Egyesülete kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést miszerint, az egyesület azzal a
kéréssel fordult a Hivatalhoz, hogy a Kerek - hegyi buszforduló területét adják kezelésbe
számukra. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás
Lırincz Beáta, képviselı: Megkérdezi, hogy mi az Egyesület célja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a játszótér eredetileg három ütemő
fejlesztésnek volt megálmodva. Elsı ütem lett volna a jelenlegi játszótér északi blokkja, ezt
követte volna a déli, majd végül a buszforduló átalakítása. Hozzá teszi, hogy ı maga nem fogja
megszavazni. Tudomása szerint a játszótér a mai napig nincs átadva.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja nem talál információt arra vonatkozólag, hogy a
feladatátvállalás milyen kötelezettségekkel járna illetve, arra, hogy a felelısséget ki vállalná.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ha valaki megkapja a terület kezelıi
jogát, akkor az esetleges történésekért ı felel, de természetesen a tulajdonos felelıssége is
felmerülhet, de ez attól függ, hogy a megállapodás miként van megfogalmazva.
Ordódy György, képviselı: A Kerek-hegy kvázi fıterérıl van szó. İ maga egyetértene valami
olyannal, amit az önkormányzat hoz létre. Ezt fontosnak tartaná, bár nem tudja, hogy ezt tervbe
lehetne e venni jövıre. Egyetért azzal, hogy oda kellene valami, de – teszi hozzá – nem lenne jó,
ha másé lenne.
Tordai Miklós, képviselı: İ maga emlékszik arra, mikor megnyílt a játszótér. Anyukák írtak a
fórumba, hogy levágtak bizonyos növényeket. Ha saját kézbe vennék a kezelést, nyilvánvalóan
nem történnének ilyen dolgok, vagy ha történnének, akkor egymás közt meg tudnák oldani. İ
maga támogathatónak tartja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az esetrıl elmondja, hogy főnyírás céljából küldték fel a
falugazdákat. İk le is nyírták a füvet, de túlságosan buzgóak voltak és eltaláltak két törpe cserjét.
Ez kétségtelen. Az – teszi hozzá - hogy büntetı feljelentést tesz az egyesület elnöke, ugyan
ismeretlen tettes ellen, de gyakorlatilag ellenük, több mint felháborító. A rendırség - tájékoztatja
a képviselıket – elutasította a megkeresést. Elmondja, hogy ilyen stílus és hozzáállás után ı maga
nem szavazza meg a kérelmet.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Megkérdezi, hogy elıfordult e már ilyen vagy hasonló eset,
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amikor is kezelési jogot adtak át.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt válaszolja, hogy jellemzıen az önkormányzat szokott
átvenni. Természetesen az elıfordul, hogy bérbe adnak területeket, de az nem ugyanaz.
Példaként a Helytörténeti Győjteményt említi. Fontos kérdés – teszi hozzá – hogy ha átadnak,
adott esetben milyen típusú karbantartási munkákra kötelezik az átvevıt.
Kıvári András, képviselı: Örül a kezdeményezésnek és bízik benne, hogy lesznek követık. Az
elıterjesztésbe ugyan össze van foglalva, hogy mit szeretne az egyesület, viszont nem látja a
kérelmet, ami jó lett volna, ha az elıterjesztés mellékletét képezi. Ordódy György, a körzet
képviselıjének véleményére kíváncsi
Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy gondolja hogy az önkormányzatnak van egy egyre jobban és
hatékonyabban mőködı cége, aki eddig kiválóan elvégezte az ilyen irányú feladatokat. Ha mégis
van olyan terület, ami nem került a látókörükbe, de szükséges a karbantartása, kéri, hogy
jelezzék. Dicsérendı a kezdeményezés, csak az a személyes tapasztalata, hogy több esetben az
idıvel hanyatlik a lelkesedés, s az eredmény nem abban mutatkozik meg, mint amire a cél
irányult. İ maga sem támogatja.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy az ott található kávézó és élelmiszer bolt nem túl
szerencsésen lett kiadva, pedig az jó közösségi és társalgási lehetıséget biztosíthatott volna.
Azzal egyetért - teszi hozzá -, hogy legyen ott valami, de ne egy bizonyos csapat tartsa fel, aki
rendelkezik vele.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a kávézó magánterület. Megkérdezi, hogy
van e egyéb hozzászólás vagy javaslat. Majd elmondja, hogy két lehetıség van. Döntenek arról,
hogy átadják vagy nem. Ha az átadás mellett döntenek, akkor idıkorlátot kell meghatározni. Kéri,
elıször arról szavazzanak, hogy átadják a terület kezelési jogát.

Szavazás eredménye
#: 231
Száma: 11.08.18/148/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 16:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Solymári Környezetvédık Egyesületének kérelme
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
3
5
2
10
0
2

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

12

100.00

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

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 3 fı igen szavazattal 5 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület a határozati javaslatot – miszerint Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselı – testülete átadja a Solymári Környezetvédık
részére a Kerek-hegyi buszforduló zöldfelületének kezelési jogát – elutasítja.

3. napirend: 149/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Óvoda - Solymár elıirányzat
módosítási kérelme tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a következı elıterjesztés az óvoda
elıirányzat módosítási kérelme tárgyában készült. A háttérszámításokat és indokokat pontosan
tartalmazza. Megadja szót az elıterjesztınek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy 4 fı helyettesítésérıl van szó. Tekintettel arra,
hogy a költségvetés tervezésekor még nem élt az a jogszabály ami alapján a 4 fı nyugdíjba vonul,
az óvodavezetı nem tudott elıre kalkulálni a költségekkel. Két alkalmazott esetében ki tudták
gazdálkodni a helyettesítést, ám a másik két fı esetében nem. Kéri a Képviselı-testületet, hogy
támogassák a határozati javaslatot és engedélyezzék a költségvetésben történı átvezetést.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 232

Száma: 11.08.18/149/0/A/KT

9

Ideje: 2011 augusztus 18 16:51
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Óvoda – Solymár elıirányzat módosítási kérelme

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
1
0
10
0
2
12

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

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. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 134/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a 2011. évi költségvetés tartalékkeretének terhére engedélyezi az Óvoda - Solymár bér
és járulékok elıirányzatának módosítását az alábbiak szerint:
Helyettes munkabére:
126.300,- Ft/hó (3 hó: szeptember, október, november)
Helyettes járuléka:
34.101,- Ft/hó (3 hó: szeptember, október, november)
Összesen:
Helyettes munkabére:
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378.900,- Ft
102.303,- Ft
481.203,- Ft

117.600,- Ft/hó (3 hó: szeptember, október, november)
Helyettes járuléka:
31.752,- Ft/hó (3 hó: szeptember, október, november)
Összesen:

352.800,- Ft
95.256,- Ft
448.056,- Ft

Egyben felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.1.) sz. rendeletének soron
következı módosításakor az átvezetésrıl intézkedni szíveskedjen.

4. napirend: 150/2011. sz. elıterjesztés: Döntés közétkeztetés témakörében kiírt
közbeszerzés tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti a következı - a közétkeztetés tárgyában kiírt
közbeszerzés lezárása tárgyában készült - elıterjesztést. Hozzá teszi, hogy az új
rendırparancsnok kinevezésének véleményezésén túl, elsısorban emiatt hívták össze a
Képviselı-testületet. A pályázatok bontása és értékelés rendben megtörtént. A bontás során
megállapították, hogy valamennyi pályázó nagyságrendileg 30-40 millió forint közötti árajánlatot
nyújtott be, egy pályázó volt, aki lényegesen olcsóbb ajánlatot adott. Tájékoztatja a képviselıket
a döntés menetérıl, miszerint elıször arról döntenek, hogy mely pályázatokat tekintik
érvényesnek, majd ez követıen az érvénytelenek körét határozzák meg, míg végül a nyertesrıl
döntenek. Az elıterjesztés végén látható a közbeszerzési szakvélemény, a hivatkozott
jogszabályhelyekkel együtt. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Tekintettel arra, hogy részt vett a Bíráló Bizottság
munkájában, kéri a szavazásból való kizárását. Elmondja, hogy az érvénytelenség jellemzıen
abból adódott, hogy hiányosan nyújtották be a pályázatukat. A legalacsonyabb ajánlattevıtıl
kérték, hogy indokolják meg miért lényegesen olcsóbb az ajánlatuk. Ezt egyrészt a szállítási
díjakkal indokolták. Pilisvörösváron van konyhájuk. Másik indokuk az volt, hogy az
önkormányzat igénye az ı kapacitásukat lefedi, ezért ez nekik többletköltséget - például rezsi
tekintetében - nem jelent.
 Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy a Kft.-vel kapcsolatban van -e információjuk a
tekintetben, hogy mennyire elégedettek velük.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy Pilisvörösváron és Szántón
érdeklıdtek. Különösebb negatív tapasztalat nem volt.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a Kft. évi 14 milliárd Ft-os árbevétellel
rendelkezik, ebbıl 6 milliárd forintot használ fel alapanyagok beszerzésére. 2000 fıt
foglalkoztatnak. A piacon az egyik legnagyobb cég.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a szerzıdés
határozatlan idıre szól így a lehetıség van a váltásra. Ez a visszajelzésektıl függ.
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 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Pont erre szeretett volna választ kapni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a szerzıdés mellékletében tervezik
rögzítik a minıségi kritériumokat, de jelenleg is készül egy felsıbb tervezet, amit valamennyi köz
étkeztetınek be kell majd tartani.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: İ maga nem találja jónak az irányvonalat. Nem találja
jónak, hogy a legalacsonyabb árat vették csak figyelembe. Reméli, hogy a jövıbe más alapokra
helyezik majd a közétkeztetést, például helyi alapanyagokból, helyiek fıznek. Ez a jövı- teszi
hozzá.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ezzel akár egyet is értene, de úgy
gondolja, hogy Solymáron erre senki sincs felkészülve. A szabályok betartása száz milliós
beruházást igényel. A legalacsonyabb ár tekintetében elmondja, hogy adott egy közbeszerzési
törvény, melynek a kereteit be kell tartaniuk. A pontozásos rendszerre valóban van lehetıség, de
ı maga azt nem tartja jónak, mert sokszor bebizonyosodott már, hogy visszaélésekre ad
lehetıséget.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Örül, hogy lezajlott a közbeszerzés. Majd
megkérdezi, hogy a személyi állományról volt e szó a kiírásban, továbbá, hogy miként fog
megoldódni az ételek adagolása.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy erre az alpolgármester úr ad választ.
Szerencsétlen volt a helyzet abból a szempontból, hogy az átmenet nem volt biztosítva, tekintettel
arra, hogy az elızı szerzıdés határozott idıre volt kötve, s az szeptember végén jár le.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy ilyen kitételt nem tartalmazott a kiírás.
Solymár intézményei tekintetében ez egyedül az iskolát érinti. Az iskolában lévı fızıkonyha a
mai kor feltételeinek nem megfelelı, kialakítása több tíz millió forintba került volna. Most az a
feladatuk, hogy a tálaló konyha a megfelelı eszközökkel a rendelkezésre álljon, ezentúl a
mőködtetéshez szükséges személyi állományt is biztosítani kell. A nehézséget az okozza, hogy a
vállalkozó a szerzıdés lejártáig fız, míg másnap már az új beszállító szállítja le az ételt. Ezt
nehéz lesz technikailag megoldani.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy hasonló kérdései lettek volna. Az
óvodára kérdez rá, hogy ott miként lesz megoldva.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az óvodánál nincs gond, eddig is így volt
megoldva az étkeztetés. Az iskolánál lesznek nehézségek, de meg fogják oldani, mert meg kell
oldaniuk.
 Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy tudták mikor fog lejárni a szerzıdés. Lett volna
arra lehetıség, hogy biztosítsák az átmenetet. Nem most kellene arra gondolni, hogy milyen
technikai és személyi feltételeket kell biztosítani a közétkeztetés mőködtetéséhez.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a körülmények adottak voltak, azaz, hogy
mikor jár le a szerzıdés, továbbá az új beszállító kiválasztásának is keretet ad a közbeszerzési
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törvény. Megkérdezi, hogy a határozati javaslatokhoz van e hozzászólás. Nincs, köszönöm.
Felteszi szavazásra az elsı határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 233
Száma: 11.08.18/150/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:12
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Közétkeztetés tárgyában kiírt közbeszerzés – érvényes ajánlatok

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
2
0
9
1
2
12

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

Szav%
Össz%
77.78
58.33
22.22
16.67
0.00
0.00
100.00
75.00
8.33
16.67
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Távol
Távol

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 2 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 136/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Közétkeztetés Solymáron” tárgyú
közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, egyben megállapítja, hogy az alábbi
jelentkezık tettek érvényes ajánlatot és alkalmasak a szerzıdés teljesítésére
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•

HONETT SZERVIZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2220 VECSÉS, SZÉCHENYI U. 10-12.
Ajánlat: 34 965 458 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj)

•

ELAMEN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ ZRT.
1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 98.
Ajánlat: 31 487 639 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj) (Az ajánlati ár a Kbt. 84. § alapján javításra került.)

•

SODEXO MAGYARORSZÁG KFT.
1143 BUDAPEST, ILKA U. 31.
Ajánlat: 26 898 267 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj)

•

JULIENNE SZOLGÁLTATÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT.
1165 BUDAPEST, ÚJSZÁSZ U. 45/B. „O” ÉPÜLET
Ajánlat: 35 535 746 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj)

•

JUNIOR VENDÉGLÁTÓ ZRT.
1095 BUDAPEST, MESTER U. 29-31.
Ajánlat: 32 457 832 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj)

•

MÁTRA PARTY KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT.
3200 GYÖNGYÖS, Fİ TÉR 7.
Ajánlat: 39 392 975 Ft+ ÁFA/év (szállítási díj)

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
#: 234
Száma: 11.08.18/150/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Közétkeztetés tárgyában kiírt közbeszerzés – érvénytelen ajánlatok

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Emesz Lajos
Cser Angéla

Voks:
7
1
1
9
1
2
12

Szav%
Össz%
77.78
58.34
11.11
8.33
11.11
8.33
100.00
75.00
8.33
16.67
100.00
Nem sz.
Igen
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
Távol
Távol

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 137/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Közétkeztetés Solymáron” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján, a
következı ajánlattevık ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja
1.

EUREST ÉTTEREMÜZEMELTETİ KFT.
1385 BUDAPEST, PF. 884/7

2.

SÜLLİS & SÜLLİS BT.
1171 BUDAPEST, PÁNCÉL U. 16.

3.

PENSIÓ 17 KFT.
1103 BUDAPEST, KİÉR U. 5.

4.

HAUPTSPEISE KFT.
2081 PILISCSABA, JÓZSEFLIGET U. 16.

5.

FAMILIAR FOODS KFT.
1056 BUDAPEST, MOLNÁR U. 6.

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
#: 235
Száma: 11.08.18/150/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:13
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Közétkeztetés tárgyában kiírt közbeszerzés – nyertes
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
5
3
1
9
1
2
12

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

Szav%
Össz%
55.56
41.67
33.33
25.00
11.11
8.33
100.00
75.00
8.33
16.67
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol
Távol

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 5 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a határozati javaslatot – miszerint a Solymár
Nagyközség Önkormányzata által kiírt „Közétkeztetés Solymáron” tárgyú közbeszerzési
eljárás nyertesének a SODEXO MAGYARORSZÁG KFT.-t (székhely: 1143 BUDAPEST,
ILKA U. 31.), második helyezettnek az ELAMEN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ
ZRT.-t (1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 98.) hirdeti ki – elutasítja.

5. napirend: 151/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Solymári Magazin és a
Solymári Tőzoltó és Polgárır Egyesület kérelme ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elıterjesztınek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a Solymári Magazin és a
Solymári Tőzoltó és Polgárır Egyesület kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. A kérelem
arra irányult, hogy munkájuk megsegítése céljából egy – egy laptopot, illetve a Magazin
szerkesztıségének plusz egy fényképezıgépet bocsásson az önkormányzat a rendelkezésükre.
Javasolja, hogy mindezek beszerzése a képviselıi keret terhére történjen, úgy, hogy a
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megvásárolt eszközök az önkormányzat tulajdonába maradnak és a Polgárırség valamint a
Solymári Magazin azokat határozatlan idıre, térítésmentesen használatba kapják meg.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 236
Száma: 11.08.18/151/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Solymári Magazin és Solymári Tőzoltó és Polgárır Egyesület kérelme
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
0
1
9
1
2
12

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

Szav%
Össz%
88.89
66.67
0.00
0.00
11.11
8.33
100.00
75.00
8.33
16.67
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 135/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
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hogy a felhalmozási tartalékkeretben fennmaradó „Képviselıi Iroda” keret terhére 2 darab
laptopot és 1 db digitális fényképezıgépet vásárol. A megvásárolt eszközökbıl
- 1 darab laptopot és 1 darab digitális fényképezıgépet a Solymári Magazin,
- 1 darab laptopot a Solymári Tőzoltó és Polgárır Egyesület
részére, határozatlan idıre, térítésmentesen használatba adja, és felhatalmazza a
Polgármestert az erre irányuló Használati Szerzıdések megkötésére. Egyben felkéri a
Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 1/2011.(II.1) számú rendelet soron következı módosításakor a határozatban
foglaltaknak megfelelıen a szükséges módosításokat tegye meg.

6. napirend: 152/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztésben átszervezésrıl és
létszám bıvítésrıl van szó, nevezetesen egy fı gondnoki állást megszüntetnek az iskolában s
áthelyezik a Polgármesteri Hivatalba, míg a Szociális Intézménynél egy részmunkaidıs állását
létesítenek. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Majd felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 237
Száma: 11.08.18/152/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: átszervezés, létszámbıvítés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Kıvári András

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
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 139/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy:
1. 2011. augusztus 31. napjával megszüntet egy 1 fı gondnok/főtı álláshelyet a
Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézményben, az ezen a költséghelyen
keletkezı pénzmaradványt az általános tartalékba helyezi.
2. 2011. szeptember 1. napjával létrehoz 1 fı álláshelyet, amelyhez 2011. évben az
általános tartalékkeretbıl biztosít forrást.
3. 2011. szeptember 1. napjától az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont részére egy fı
részmunkaidıs státuszt biztosít 2011. évben a költségvetési tartalékkeret terhére.
A Képviselı-testület felhatalmazza az Általános Iskolát, valamint a Polgármesteri Hivatalt
és az Ezüstkor Szociális Gondozóközpontot a szükséges munkajogi lépések megtételére. A
Képviselı-testület felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát, hogy a módosítások
átvezetésérıl gondoskodni szíveskedjen!

7. 155/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés átszervezés, létszámbıvítés ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a jogszabályi változások miatt szükséges
a bıvítés. A költségeket – teszi hozzá - a települések közösen állják. Majd megadja a szót az
elıterjesztınek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Megerısíti az elhangzottakat, törvény szabályozza azt, hogy
heti két órában kell ellátni a gyermekeket, a heti egy óra helyett. Hozzáteszi, hogy jelenleg három
fı gyógytornász foglalkozik a gyermekekkel. A kereteken belül történne a bıvítés, úgy hogy a 15
fıs keret betöltésre kerülne, ugyanis jelenleg 13 fı dolgozik. Azaz státuszt nem kell növelni, de a
forrásokat biztosítani kell. A második javaslat kapcsán elmondja, hogy a Pedagógia
Szakszolgálatnál, egy logopédus betegsége miatt november közepéig akadályoztatva van a
munkában, s a helyettesítésre kérnének pótelıirányzatot. A határozati javaslatban az szerepel,
hogy ne biztosítsanak többletforrást, hanem oldják meg az intézményen belül az átmeneti
idıszakot. A harmadik határozati javaslat a továbbképzi és beiskolázási elıirányzatról szól, az
elképzelés szerint a maradványból egy kollégát szeretnének beiskolázni. Tekintettel arra, hogy
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átalakulóban van az egész oktatási rendszer, ezen belül a továbbképzési rendszer is, nem
javasolja a maradvány felhasználását. A szakszolgálat vezetıje azon a véleményen volt, hogy ez
nem fog problémát okozni.
 Cser Angéla, képviselı: A szülıktıl azt hallotta, hogy a gyógypedagógusok írják elı a
gyógytestnevelést. Megkérdezi, hogy az orvosok esetleges ellentétes véleménye mennyit számít.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Azt válaszolja, hogy nem gyógypedagógusok, hanem
gyógytestnevelık foglalkoznak a gyermekekkel. Gyógytestnevelésre a védınık és, vagy orvosok
utalják a gyermekeket. A szőrések alapján alakulnak ki a szakvélemények, úgy, hogy az orvosok
jelen vannak. A beiskolázási terv kapcsán elmondja, hogy a nem mindenkinek van meg a
szakvizsgája, ezért ıket be kell iskolázni, ez kötelezı a számukra. A költsége ennek félévente
nagyságrendileg 120 ezer forint. Ezt a kistérség felé is jelezték. Felvetıdött, hogy ha megvan a
maradványösszeg, akkor ezt felhasználnák egy újabb dolgozó beiskolázására.
 Lırincz Beáta, képviselı: Megkérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság elıtt járt e az elıterjesztés.
A 2. és 3. pontnál nem lát háttérszámítást. A 2. pont kapcsán elmondja, hogy a beteg munkatárs
bérét betervezték a költségvetésbe, ami nyilvánvalóan megmaradt és a helyettesítésre
felhasználható. A beiskolázás kapcsán elmondja, hogy egyrészt normatívából, másrészt
önkormányzati támogatással, harmadrészt saját erıbıl történik. Úgy tudja, hogy a fenntartói
hozzájárulás magasabb, mint más iskolában, s, hogy nincs önerı. Ha ez a maradvány normatív
maradvány, akkor azt találná jónak, ha nem új embert iskoláznának be, hanem a már beiskolázott
kollégák kapcsán csökkentenék az önkormányzat terheit.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a kérelem ma érkezett az iktatóból, s a
sürgısségére való tekintettel került be a Képviselı - testület elé, ezért nem tárgyalhatta meg a
Pénzügyi Bizottság. Elmondja, hogy készültek számítások. Összességében az elsı javaslatnál
660.210,- Ft-ról beszélnek, a második pontnál azért nincs szám, mert nemleges a határozati
javaslat, de az intézményvezetı valószínőleg tud bıvebb információval szolgálni. A harmadik
határozati javaslatnál 216.000,- Ft-ról beszélnek.
 Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Azt válaszolja, hogy a 2. pont csak tájékoztatás, az
önálló gazdálkodás megszüntetése miatt került az önkormányzat elé az ügy. Óraadót kell
alkalmazniuk. Reméli, hogy a betegállományban lévı kolléga bére kiadja ezt az összeget. A
betegállomány költségét két hétig az iskolának kell állnia, utána a TB fizet. A képzések kapcsán
elmondja, hogy a tervet a fenntartónak be kell nyújtani, ha márciusban történik meg ennek az
elfogadása, akkor már lekéstek a kollégák. Az állam 10.500,- forintot biztosít erre, ám a
pedagógusok bére nehezen teszi lehetıvé, hogy ık maguk kipótolják a tandíjat. Javasolja, hogy
ha már betervezték, s kötelezı is a kollégák beiskolázása, támogassák a maradvány
felhasználását.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Az iskola igazgató felvetésére a második pont kapcsán azt
válaszolja, hogy a levélben a támogatásukat kérték.
 Lırincz Beáta, képviselı: Megerısíti az alpolgármester úr által elmondottakat, az iskola 9
órára kért finanszírozást, ezért ez nem csak tájékoztatás. Egyetért a 2. határozati javaslattal. A
normatíva kapcsán elmondja, hogy az állami támogatás pedagógus létszám után jár. A normatíva
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és a létszám szorzataként megállapított keretbıl iskolázzák be a beiskolázási terv szerint a
pedagógusokat, így a beiskolázott tanárokra nem ennyi, hanem több összeg jut.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 238
Száma: 11.08.18/155/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:43
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 1. számú határozati javaslat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
0
1
10
0
2
12

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 140/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
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hogy 1 fı létszámbıvítést engedélyez az Általános Iskolának a Kistérségi gyógytestnevelési
feladatok ellátására feladatbıvülés miatt. A Solymárra esı többletköltséget a Képviselıtestület az általános tartalékkeretbıl biztosítja, felkéri a Polgármesteri Hivatalt a következı
rendeletmódosítással történı átvezetésre.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 239
Száma: 11.08.18/155/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:43
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 2. számú határozati javaslat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
1
1
10
0
2
12

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

Szav%
Össz%
80.00
66.67
10.00
8.33
10.00
8.33
100.00
83.33
0.00
16.67
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 8 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 141/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy tartós helyettesítésre nem biztosít többletforrást az Általános Iskola Pedagógiai
Szakszolgálata részére.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a 3. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 240
Száma: 11.08.18/155/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 18 17:44
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 3. számú határozati javaslat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
1
2
10
0
2
12

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

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

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 18-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 7 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület a 142/2011. (VIII.18.) számú határozatával úgy dönt,
hogy nem járul hozzá a továbbképzési és beiskolázási maradvány felhasználására az
Általános Iskola tekintetében.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e kérdés, illetve, hogy kíván e
valaki tájékoztatást nyújtani. İ maga a Kék Óvoda felújítása kapcsán tájékoztatja a képviselıket
a munkálatokról, elmondja, hogy zökkenımentesen halad a beruházás. A Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítési projektje kapcsán elmondja, hogy a kiírás megtörtént, továbbá, hogy a
tisztázó kérdésekre is megadták a válaszokat. Vélhetıen szeptember közepétıl indul meg az
átépítés. A Kerekhegy kapcsán arról tájékoztatja a képviselıket, hogy a pénzügyi tisztázó
kérdéseket várják. Információik szerint 1-2 hónapon belül várható döntés.
 Emesz Lajos, alpolgármester: A Solymári Búcsúról tájékoztatja a képviselıket. Két
helyszínen lesznek jelen, a Templom tér és környékén valamint a Sportcsarnok és környékén.
Lényeges változás, hogy az iskola A épülete helyett a B épületben lesz felállítva a színpad.
Mősorfüzetben fog megjelenni a részletes program, melyet a Posta szeptember 1-tıl kezd
kézbesíteni. A szervezık igyekeztek minden igényt kielégíteni, színes programkínálattal várják a
búcsúra érkezıket. A pénteki megnyitó egy fogadással lesz egybekötve, melyre minden
képviselıt szeretettel várnak. Ekkor kerül sor a díszpolgári cím átadására valamint az
együttmőködési megállapodás aláírása. A képviselık névre szóló meghívót kapnak.
 Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy nagy örömére szolgál hogy elindult a Kék
óvodához vezetı összekötı út kivitelezése. Úgy tudja, hogy az Avar és Cserje utca építése is
megkezdıdik, ugyanakkor furcsállja, hogy a költségek megosztása tekintetében még nem
született döntés. Korrektebb ezt elıre meghatározni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az útépítést akkor lehet elkezdeni, ha
jogerıs építési engedélyük van. Példaként a Kert utcát említi melynek 9 hónapig tartott az
engedélyezése. A költségek tekintetében elmondja, hogy akkor tudják megállapítani, ha kész van
a munka, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során elıfordulhatnak elıre nem látható költségek és
adódhatnak pótmunkák. Mindezt – teszi hozzá – rendeletbe kell foglalni.
 Ordódy György, képviselı: Megjegyzi hogy a Solymári Magazin utolsó oldalán van egy
hirdetés a pilisborosjenıi várjátékokról. Meg kellene próbálni nekik is valami színvonalas dolgot
rendezni a várba.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy szívesen veszik a segítséget, lehet rajta
dolgozni.
 Kıvári András, képviselı: Megkérdezi hogy a Mátyás király úton tervezett
gyalogátkelıhelyek munkálatai mikor kezdıdnek meg. Ezentúl arra is rákérdez, hogy a
Terstyánszky út Mély és Széles utca közötti szakaszán, van e lehetıség a sebességkorlátozásra.
Már 9 éve húzódik ez a probléma.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Pemü - Mély utca közötti szakaszon 50
km a megengedett sebesség. A képviselı úr által megjelölt szakaszon 60-as táblákat helyzetek A
Közútkezelı kérésük ellenére sem hajlandó a lakott terület táblát kirakni, mindezt a
megvilágítással indokolják. A gyalogátkelıhelyre most kapták meg az engedélyt, de még nem
tudni, hogy ki lesz a beruházó.
 Kıvári András, képviselı: Szeretné pontosítani a sebességkorlátozást. Gyakorlatilag 90
km/óra sebességgel lehet menni, mert a Mély utca illetve a Széles u. feloldja a táblát. Nem érti,
hogy a közútkezelı miért nem hajlandó lépni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a 60-as táblák ott vannak. İk maguk
mindent megtesznek annak érdekében, hogy megoldás szülessen, de a közútkezelı megtalálta azt
a jogi pontot, amire hivatkozva nem teszi át a határt.
 Tordai Miklós, képviselı: Úgy véli, hogy az Avar Cserje utca ügyében célszerő lenne
nagyságrendileg, legalább %-osan megjelölni, hogy mire számíthatnak a lakók.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy forintban kell meghatározni, a
rendeletben %-ot nem határozhatnak meg. Ezentúl rendelkezniük kell többek között a fizetési
feltételekrıl is. Nagyságrendileg 1 millió forinttól beszélnek.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a
közlekedésbiztonsági munkacsoport hosszan foglalkozott a közútkezelı és a hatóság által
megküldött levélben megfogalmazott közlekedési és forgalmi kérdésekkel. Ezek között
szerepelnek a most elhangzott témák is. Ez ügyben ık maguk megfogalmazták a választ. Arra
kéri a Hivatalt, hogy kísérjék figyelemmel a határidıt, s ha nem érkezik válasz, sürgessék meg az
ügyet.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy mindent megtesznek, ı maga az
országgyőlési képviselınek is írt és kérte a közbenjárását abban, hogy az állami kezeléső utakat
adják az önkormányzat tulajdonában. Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás, kérdés. Nincs,
köszönöm. A nyílt ülést 17:55 perckor bezárja.
Solymár, 2011. szeptember 9.
A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyzı

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

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