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Idıpont: 2011. augusztus 2. (kedd)
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Szögi Balázs, igazgatási irodavezetı
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Kıvári András, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Födémesi Viktor, vendég

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 144/2011. .sz. elıterjesztés: Döntés az Avar és Cserje utcák megépítésére kiírt közbeszerzési
eljárás lezárása ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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2. 145/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Nádas utca közmővesítése tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
3. 146/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Födémesi Viktor rendezési terv módosítási kérelme
ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
4. 147/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat, mint közoktatási
szakszolgálati feladatok ellátására tárgyban létrejött többoldalú megállapodás módosítása
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket, egyben megköszöni, hogy szép
számmal megjelentek az ülésen.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus hó 2. napján
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megjegyzi, hogy az Ötv. hat ülést ír elı a Képviselıtestületeknek, melyet ık maguk jócskán túllépnek, átlagosan egy évben 14 – 18 ülés van
Solymáron. Elmondja, hogy már korábban jelezte azt, hogy a közbeszerzések, és egyéb ügyek
miatt össze kell majd ülnie a Képviselı-testületnek. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a
Pilisi Parkerdı Zrt. aláírta a közútkezelıi megállapodást a Kerekhegyre vezetı, Budaligeti (erdei)
útra. Az út elnevezésére várja majd a javaslatokat. Szintén a Kerekhegyet érintı pályázat kapcsán
elmondja, hogy megkapták a tisztázó kérdéseket. Bár – teszi hozzá - elıfordulhat, hogy a
pénzügyi területre vonatkozóan még érkezik kérdéssor, ha nem, akkor már lehet, hogy a nyár
végére döntés születik. A Kék Óvoda felújítása kapcsán elmondja, hogy a munkálatok folynak,
már a nyomáspróbákat végzik a főtésrendszeren. Tájékoztatja a képviselıket továbbá arról, hogy
szeptemberben a Hivatalban is megkezdıdnek a munkálatok, így elıfordulhat az, hogy nem a
megszokott helyszínen fog ülésezni a Képviselı-testület. Megkérdezi, hogy van-e napirend elıtti
felszólalás.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Megkérdezi, hogy a most elhangzott Kerekheggyel
kapcsolatos tájékoztató kapcsán megismerhetik-e az anyagot. Ezentúl a solymári piac
kialakításáról érdeklıdik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a vasút melletti piac illetékese a
körükben van vendégként. A Pilisvörövári piacot üzemeletetı vállalkozó az Aranykorona elıtt
szeretne piacot. İ maga azt kérte, hogy az Aranykorona tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot,
azért, hogy ne okozzon érdeksérelmet. Ha megegyezés születik köztük, akkor a Képviselıtestület elé kerül az ügy.
 Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy megkapták a behajtási engedélyeket. Javasolja,
hogy küldjenek ezzel kapcsolatban kiegészítı levelet, arra vonatkozóan, hogy mikortól érvényes,
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hogy miként ellenırizhetı, stb., tekintettel arra, hogy az embereknek kevés információjuk van
erre vonatkozóan.
 Szögi Balázs, irodavezetı: Azt feleli, hogy a behajtási engedélyt, úgy találták ki, hogy
viszonylag sok információt tartalmazzon. Ezen túl a sajtó útján is értesítik az embereket ezzel
kapcsolatban. Már beszélt a Solymári Magazin fıszerkesztıjével.
 Ordódy György, képviselı:A problémát abban látja, hogy az fizetıs.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Solymári Hírmondóhoz is eljuttatják.
Megkérdezi, hogy a napirendekhez van e javaslat. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a
napirendet.

Szavazás eredménye
#: 221 Száma: 11.08.02/0/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Napirend
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
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-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. 144/2011.sz. elıterjesztés: Döntés az Avar és Cserje utcák megépítésére kiírt
közbeszerzési eljárás lezárása ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 145/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Nádas utca közmővesítése tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
3. 146/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Födémesi Viktor rendezési terv módosítási
kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
4. 147/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat, mint közoktatási
szakszolgálati feladatok ellátására tárgyban létrejött többoldalú megállapodás
módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester

1. napirend: 144/2011.sz. elıterjesztés: Döntés az Avar és Cserje utcák megépítésére
kiírt közbeszerzési eljárás lezárása ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint Solymár Nagyközség
Önkormányzata ajánlatkérı általános, egyszerő, a Kbt. 251.§ (2) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljárás megindítására az ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevık részére 2011. június 28-án
ajánlattételi felhívást küldött. Az ajánlattételi határidı lejártáig 3 darab pályázat érkezett. Az
értékelés szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt. Elıször az érvényes majd a nyertes
pályázatokról döntenek.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy abszolút bizalom van a Bíráló Bizottság
szakértelmében. Kéri, hogy a döntés elıkészítı jegyzıkönyvben javítsák Kıvári András
képviselı úr nevét.
 Kıvári András, képviselı: Megerısíti Szentkláray képviselı urat, valóban részt vett a
munkában. Elmondja, hogy ami három oldalon keresztül le van írva az elıre gyártott szöveg.
Számszakilag igaz az összeg. E között és a költségvetési kiírásban szereplı összeg között
nagyságrendileg 100 ezer forint volt a differencia. Ha nem fogadja el a Képviselı-testület a
határozatot, azért mert meghaladja a 70 millió forintot, abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy hat
hónap alatt, mire lezajlik az új eljárás lehet, hogy 80 millió Ft lesz belıle. Érdekes a három
ajánlat számszaki része. Azt sugallja, mintha lett volna egy árajánlat és ezek után a másik kettı,
mintha megbeszélte volna, és így adták volna be az árajánlatukat. Mintha összebeszéltek volna.
Minden további nélkül, ha arra kerül a sor, megemeli az elsı helyezett az összeget, s máris
megvan a hiányzó összeg. Van egy másik 10 millió is a projektbe. Ha megnéznék, és 2 fordulós
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lenne az eljárás, minimum 7 millió forinttal kevesebbe kerülne az út. Részleteket nem tud
mondani, mert titoktartási szerzıdést kellett aláírnia.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Visszautasítja. Valóban a mérnök kb. 70 -72 millióra
becsülte a megépítés költségét. A beérkezett árajánlatok között van valamennyi differencia. İ
maga félt attól, hogy 80 millió forintos ajánlatok érkeznek majd, mert akkor érvényteleníteni
kellett volna a pályázatot. El van képedve azon, amit Kıvári képviselı úr mondott. Mindemellett
örül, hogy ez a cég nyert, mert ık építették a csatornát, így nem tudnak arra hivatkozni, hogy
rosszak a csatornák.
 Kıvári András, képviselı: Úgy véli, hogy ha bármilyen közbeszerzést írnak ki, az lenne a
normális, hogy a költségeket, a költségvetési kiírást a Településfejlesztési Bizottság látja. Akkor
hitelesebb képet kapnának az összegekrıl. Van egy költségvetési kiírás, ha ezt látják, akkor látják
a tartalmat. Ha megtörténik a kiírás akkor látják, hogy tovább mehetnek-e a költségvetési kiírás
mellett vagy sem. Nem a szakmai részbe szeretne beleszólni. Jelen pillanatban 15.500-17.250 Ft
az útépítés egy métere.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Nem érti Kıvári András képviselı urat. Úgy látja, hogy
jó ajánlatot kaptak.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Kéri, hogy mihamarabb határozzák meg azt az összeget,
ami a lakosságot érinti, mert sok kérdést kapnak ezzel kapcsolatban.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ehhez a rendelet értelmében Képviselı –
testületi döntés szükséges, melybe meghatározzák, hogy egyáltalán ki szeretnék-e terhelni, ha
pedig úgy gondolják, hogy igen, akkor azt, hogy mennyit és milyen feltételekkel.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy az nyert, aki a legolcsóbb árajánlatot
tette. Felhívja a figyelmet, hogy már az árajánlatnál túllépték az elıirányzott összeget. Ügyelni
kell arra, - teszi hozzá - hogy olyan mőszaki ellenır legyen, aki a minimálisra csökkenti a további
költségeket.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Vianova Rt-vel is dolgoztak már. Az a
pályázó, aki nem adott be végül pályázatot, azért nem adott be, mert az egyik feltételnek nem
tudott eleget tenni. Az általa javasolt 5 meghívottból így 4 maradt, a végelegesen meghívottakból
pedig 3 olyan van, akivel dolgoztak már együtt. Kıvári András képviselı úr felvetésére azt feleli,
hogy, a költségvetési kiírás, amit a közbeszerzés tartalmaz, egy árazatlan költségvetés. A másik, a
tervezıi költségvetés nem kerül nyilvánosságra, az az övék. Nem tudja – teszi hozzá – hogy a
bizottság mit tudna azon vizsgálni. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Nincs, köszöni az
eddigi kérdéseket. Kéri, hogy elıször az elsı majd a második határozati javaslatról szavazzanak.

Szavazás eredménye
#: 222
Száma: 11.08.02/144/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 16:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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Egyszerő szavazás
Tárgya: Avar utca és Cserje utca út- és járdaépítési munkái – érvényes pályázatok

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
2
12

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

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. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 128/2011. (VII.2) számú határozatával úgy dönt, hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „A solymári Avar utca és Cserje utca út- és
járdaépítési munkái” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárást a Kiíró érvényesnek
nyilvánítja. Az alábbi jelentkezık érvényes ajánlatot tettek és alkalmasak a szerzıdés
teljesítésére:
1. Az ajánlattevı neve: PENTA Általános Építıipari Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 2100 Gödöllı, Kenyérgyári út 1/E.
2. Az ajánlattevı neve: PUHI-TÁRNOK út- és Hídépítı Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 2461 Tárnok (7-es fıút 24. km.), Fehérvári út 34.
3. Az ajánlattevı neve: VIANOVA 87 Közmő és Útépítı Zrt.
Az ajánlattevı székhelye: 1215 Budapest, Vasas u 65-67.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a második határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 223
Száma: 11.08.02/144/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 16:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Avar utca és Cserje utca út- és járdaépítési munkái – nyertes
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
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%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 129/2011. (VII.2.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Solymár Nagyközség Önkormányzata által kiírt „A solymári Avar utca és Cserje utca útés járdaépítési munkái” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás nyertesének az
PENTA Általános Építıipari Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllı, Kenyérgyári út 1/E.) hirdeti ki.
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2. napirend: 145/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Nádas utca közmővesítése
tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy viszonylag fiatal utcáról van szó, sok
egyeztetés volt már, telekalakításra és telekosztásra is sor került az utcában. Az ingatlanok
hasznosításához szükség lenne arra, hogy az utcában megoldódjon a közmővek kialakítása. A
Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság megtárgyalta az elıterjesztés.
Megadja a szót az elnöknek.
 Cser Angéla, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy lakossági megkeresésre
kezdtek el foglalkozni az üggyel. Az utcában nincs víz és áram, melynek bevezetését a lakosok
közmőtársulás formájában kívánják megoldani. Ehhez szeretnének kérni egy beleegyezı
nyilatkozatot, miszerint a ránk esı költségeket vállaljuk. A döntés arra irányul, hogy milyen
arányban vállaljuk a költségeket. Kérésként merült fel, hogy azon ingatlanok esetében, ahol a
tulajdonos ideiglenes megoldásként (szolgalmi jog) korábban már a közmőrákötést megoldotta,
az önkormányzat vállalja át a költségeket. Ugyanakkor a bizottság csak az önkormányzati
ingatlanok arányában javasolja a társulásban való részvételt. Kéri a képviselıket, hogy
támogassák a határozati javaslatot.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy kiment a helyszínre és megnézte az
utcát. Ez egy kiszolgáló út, s ennek 12 méter szélesnek kell lennie. Az elıterjesztés mellékletében
a kérelmezı említi, hogy a tervezés már folyik. A határozati javaslat szerint az önkormányzati
ingatlanok arányában vállalnák a költségeket. Megkérdezi, hogy ez milyen arányt jelent.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a költségvetésben erre kb. 500 ezer forint
van beállítva. Nagyságrendileg ennyi lenne az ott található önkormányzati telkekre a vízbekötés.
Utána majd még jelentkeznek költségek, példaként a hozzájárulás költségeit és a bekötés, akna
költségeit említi. Konkrét számokat akkor tud mondani, ha látják a számításokat. Egy terület
közmővesítése sok mindentıl függ. Míg a Hutweide-n 455 ezer forint, addig a Kerek – hegyen
ugyanez akár az 1 millió forintot is megközelítheti.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Az elıterjesztésbıl az útszélességre vonatkozó részt
idézi. Úgy látja, hogy az ingatlantulajdonosok zöme 12 méterre adta le a területet. Megkérdezi,
hogy nekik ebben is dönteniük kell e. Az elıterjesztésbıl idéz, miszerint a tulajdonos ideiglenes
megoldásként korábban a közmőrákötést már megoldotta, az önkormányzat vállalja át a
költségeit. Ezt nem érti, ha valaki már megoldotta, akkor neki ez már nem érdeke. Megkérdezi,
hogy helyette az önkormányzat fog e fizetni. A költségvetésben három tételt lát, gerincvezeték
kiépítése, tereprendezés, csapadékvíz elvezetési terv, ami összesen 1,1 millió forintot tesz ki.
Megkérdezi feltételezhetik e azt, hogy ez nem fog többe kerülni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az elıterjesztéshez csatolták a 69/2004.
számú határozatot, miszerint 10 méterre kívánják az utat kiszabályozni. Ennek az egyik oka,
hogy az utat egyik oldalát patak határolja. Elmondja, hogy amirıl dönteniük kell az a határozati
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javaslat, melyben nyilatkoznak arról, hogy a Nádas utca közmővesítése során a költségek
viselésében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok arányában részt vesznek. A tereprendezés és
egyéb költségek az már egy másik ügy. A területet rendszeresen elönti a patak. Ugyanezzel függ
össze az a bizonyos Szentiván utcai partfalomlás. Nehezen hozzáférhetı a terület. Az egyik
cégnek van hozzá gép, már meg is kérték az ajánlatot, de még nem kaptak rá választ. Ezt meg
kell oldani.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy ami megfogalmazásra került az a lakók kérése volt.
Azt szerették volna, hogy ha van 10 lakó és ebbıl 2 ideiglenesen megszerezte az áramot és a
vizet, akkor ne a fennmaradó 8 emberen osszák szét a költségeket, hanem a teljes létszámra, és
annak a két embernek a költségét az önkormányzat fedezze. Az útszélesség szabályozási terv
kérdése, erre vannak a szaktervezık. A mostani helyezet mellet a 12 méter valóban kicsit
luxusnak tőnik. Szabályozási terv után lehet errıl beszélni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy általában azért 12 méter, hogy a közmő
és a csapadékvíz elvezetı elférjen rajta, úgy, hogy autóval kényelmesen lehet közlekedni. De az
valóban furcsa lenne – teszi hozzá -, hogy ott egy 12 méteres út van, úgy, hogy a többi körülötte
lévı utca szélessége sokkal kisebb. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy ott eladtak egy
ingatlant, ami miatt a Kert utcára nem lehet kihajtani.
 Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az ott lakók tervezıt fogadtak és elkezdték
megterveztetni. Ahhoz, hogy engedélyes terv legyen belıle, meg kell határozni, hogy hol lesznek
az egyes rákötések, ehhez viszont nekik kellene útvonalszintet mondani. Nekik most nincs
pénzük a tervezésre. De a bizottság részérıl elhangzott egy olyan kérés, hogy kérjenek be
árajánlatot szőken csak arra vonatkozóan, hogy ennek az útnak a koronaszintjét meghatározzák s
utána az engedélyeztetés megtörténhet. Valamint a Mőszaki Iroda vezetıjétıl arra is kaptak
tájékoztatást, hogy a csapadékelvezetésre és a tereprendezésre is megpróbálnak valakit keresni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Újra megkérdezi, hogy mekkora az önkormányzati telkek
aránya.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy egy egész telkük van és egy olyan, ahol
tulajdonrészük van. Megkérdezi, hogy van e még kérdés vagy hozzászólás. Nincs, köszönöm.
Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 224
Száma: 11.08.02/145/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 16:49
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Nádas utca - közmő
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
0
1
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%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 130/2011. (VIII.2.) számú határozatával úgy
nyilatkozik, hogy a Nádas utca közmővesítése során a költségek viselésében az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok arányában vesz részt.

3. napirend: 146/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Födémesi Viktor rendezési terv
módosítási kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az ügy azért vált sürgıssé, mert úgy
tőnik, hogy sikerült megegyezniük a Nemzeti Infrastruktúra Rt-vel a körforgalmi csomópont
ügyében. Ezzel megváltozik a NIF kisajátítási terve is, mely Födémesi Viktor úr több ingatlanját
is érinti. Az érintett rendezési terv módosítási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet az
elıterjesztésben részletesen ismertetnek.
 Cser Angéla, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a bizottság már tárgyalt egy
hasonló anyagot, amikor is az új úttól a várig változott volna meg a terület besorolása, ezért azt
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nem támogatták, tekintettel arra, hogy az átsorolással olyan vállalkozások létesülhettek volna a
vár közelébe amit nem szerettek volna. Viszont utólag megtudták, hogy nem kell az egész tömb
besorolását megváltoztatni, hanem var arra mód, hogy ingatlanokat emeljenek ki. Ezek az
ingatlanok, sorba az új út mentén helyezkednek el, míg a régi tömbnél a mostani szerkezet
maradna. Ez biztosítaná a megfelelı átmenetet. Felolvassa a határozati javaslatot, majd
megkérdezi, hogy ez azt jelenti e, hogy a HISZ módosítása elıre lesz véve, vagy külön szeletként
történik e a módosítás.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a
Szabályozási Terv kidolgozása együtt, párhuzamosan folyik.
 Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy ı maga bizonyos dolgokat másként lát. A Szent
Flórián utcában is volt egy vállalkozási terület, aminek kapcsán kisebbségben maradt a
véleménye. Ha maradnak az alacsony épületeknél, akkor szőkítik a vállalkozások
idetelepülésének az esélyét. Ha nem változtatnak a magasságon és a beépíthetıségen, akkor a
vállalkozások nem jönnek ide, mert egy borzasztóan drága terület jön létre. İ maga 80%-os
beépíthetıséget javasol. Sajnálja – teszi hozzá - hogy nem tudnak a jövıben gondolkodni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a terület besorolása jelenleg a hatályos
szabályozási tervben kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület és kertvárosias lakóterület, ami
50%-os beépíthetıséget enged. Azért vált sürgıssé – teszi hozzá – mert a NIF is dolgozik rajta.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elviekben tud Kıvári képviselı úrhoz csatlakozni. Nem egy
pillanatnyi rendelet szerint kell gondolkodni, hanem elıre kell nézni. Többek között így tudják
megalapozni a költségvetés bevételi szintjét, ugyanis a bevételek növelésére az adók útján van
lehetıség, melyre úgy van mód, ha bizonyos szinten teret tudnak engedni ezeknek a kéréseknek.
Úgy véli, hogy jó lenne annak utána nézni, hogy március 28-tól egészen mostanáig hol volt a
kérelem.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez azért történt, mert sok mindent nem
tudtak akkor még, nem volt kellı információjuk a döntéshez. Meglehet határozni 100%-os
beépíthetıséget is, de akkor – kérdi – hova fognak állni az autók, hogy lehet tartani az elıírt
távolságokat, hogy lehet menteni, stb. Egy szabályozási terv meghozatala során, más elıírásokra
is tekintettel kell lenni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Arra kíváncsi, hogy a tulajdonosnak a területtel mik a
tervei.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót Födémesi Viktornak.
 Födémesi Viktor, vendég: Azt válaszolja, hogy szállodát szeretne építeni. A beépíthetıségre
vonatkozó elıírások a költségek szempontjából fontosak. 80-100 szobás szállodában
gondolkodik, mert ez alatt a szoba szám alatt nem éri meg. Ugyanakkor a terület nagysága
behatárolja a lehetıségeket, ezért kért 12 métert, de minimum 9 métert mindenképp szeretne. A
mostani épület is 8,5 méter magas. Nem érti, hogy az ipari területeknél miért vették vissza a
magasságot 7,5 méterre. De – teszi hozzá – ık döntik el, hogy kellenek-e a vállalkozások
Solymárnak, hogy akarnak fejleszteni.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az IT területre vonatkozik a 7,5 méteres
magasság, amit nem ez a Képviselı – testület talált ki. Jelenleg dolgoznak rajta.
 Födémesi Viktor, vendég: Elmondja, a tervek ismeretében úgy néz ki, hogy egy 3800 m2-es,
háromszög alakú telek jön létre. Ez esetben nehéz betartani a szabályokat (oldaltávolságok, stb.).
Jó lenne, ha lehetne a telekhatárra építeni, mert akkor 5 méter felszabadulna. Ezt át kell gondolni.
A maradványtelkek mindenféle jogszabályt sérteni fognak. 284 m2 telken, 156 m2-es háza fog
maradni. Ipar területre 2000 m2, a legkisebb terület, de nem tudja úgy összevonni a telkeket,
hogy ezt elérje. A legjobb esetben is 715 m2 jön össze, de az is minden szabályt sért.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ha már van egy kialakult helyzet,
azon a szabályozási terv sem tud segíteni. Ezt a jogszabályok is így kezelik.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Támogatja a javaslatot. A beépíthetıségre vonatkozó
paraméterek meghatározása bármikor bekerülhet a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottság elé. Minden lehetıség adott lesz ahhoz, hogy ezt meg tudják oldani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az egész ügyhöz kapcsolódóan két
döntés még biztosan fog születni. A vasúthoz kapcsolódó szabályozási terv módosítása és a teljes
módosítás még bekerül a Képviselı-testület elé.
 Kıvári András, képviselı: Módosító javaslatot terjeszt a képviselık elé, miszerint 12 méter
építmény magasságot és 70%-os beépíthetıséget határozzanak meg.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Fel kívánja tenni szavazásra.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı (Ügyrendi): Megkérdezi, hogy mi módon dönthetnek errıl
a fıépítész nélkül. Egymást vonzzák ezek a számok.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért ezzel, de az SZMSZ szerint fel kell tennie
szavazásra.
 Cser Angéla, képviselı: Úgy gondolja, hogy iparterületre lehessen építkezni. A maximális
kihasználhatóságra kellene törekedni, hisz az iparőzési adókból él a település.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy látja, hogy ezek a vitáik úgy lesznek egyre
élesebbek, minél közelebb kerülnek a szabályozási terv módosításának lezárásához. S ott van a
vasút rekonstrukció is. Ami szintén egy kérdıjel. A 11106-os lényegesen befolyásolja majd a
környék beépíthetıségét és a rendezési tervet is. Javasolja, hogy akkor döntsenek, ha a 11106-os
út engedélyeztetési terve elıttük lesz.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy errıl azért kellene most döntést
hozniuk, mert a tervezı rájuk vár. Elmond egy korábbi történetet ezzel kapcsolatban, miszerint
Pilisvörösvár – Solymár közötti útvonal terve is többek között azért nem haladt, mert három
variáción vitatkoztak. Ezért javasolja, hogy néhány alap dolog kerüljön meghatározásra.
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 Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy van egy általánosan érvényben lévı szabályozási
terv, s vannak speciális szempontok. Most nem csak arról kell dönteni, hogy tetszik-e az
elképzelés nekik vagy nem. Hanem ennek precedens értéke is van. Veszélyes dolog az, hogy van
egy döntés, s abból kiemelnek bizonyos elemeket. Neki ez a típusú beruházás tetszik. Úgy véli,
hogy az egész újrapergetése most felesleges. Jó lenne, ha nem hoznának mindig mindent még
nagyobb távlatokba és nem kombinálnának.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy ha a vasút megépül a 11106-os útnak is
meg kell épülnie. Ugyanakkor meg kell hozni a szükséges döntéseket, ahhoz, hogy a tervezı
érdemben foglalkozni tudjon a dologgal, és haladjon. Ez az egész összekapcsolódik.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Az elıterjesztés a fıépítész is elfogadásra javasolja a
Képviselı – testületnek. Tehát, megvan a véleménye. Ugyanakkor nem volna jó, ha Kıvári
képviselı úr módosítást terjesztene be, mert az nem ide tartozik. E tekintetben ı is kíváncsi lenne
a fıépítész véleményére. Egyébként ı is azt mondja, hogy menjenek le egy bizonyos határig,
amíg élhetı marad a környezet, és a vállalkozások is megtudnak élni, de úgy véli, hogy most nem
ez az elıterjesztés tárgya. Javasolja, hogy arról beszéljenek, ami elıttük van.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy végig gondolva a 11106-os út
engedélyeztetési kérelmét, bármelyik is kerül megvalósításra, a kiépítendı utat nem fogja érinteni
ez a döntés. Javasolja, hogy szavazzák meg.
 Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy az érintett 9 méterrel ki tud egyezni. Ezért İ
maga 9 méterre és 60%-os beépíthetıségre tesz javaslatot.
 Cser Angéla, képviselı: Kéri, hogy erre térjenek vissza a következı elıterjesztéskor. A
bizottság hadd foglalkozzon vele elıbb.
 Födémesi Viktor, vendég: Elmondja, hogy végig a GKSZ területrıl beszélnek, míg ı a terület
másik oldaláról beszélt. A GKSZ területtel 4-5 év múlva fog foglalkozni.
 Emesz Lajos, képviselı (Ügyrendi): Kéri, hogy akik módosítást tettek, vonják vissza.
Hagyják meg a lépcsızetességet. A következı Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottsági elıterjesztésben pedig már szerepelhet ez a téma. S akkor vitassák ezt meg.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı (Ügyrendi): Csatlakozik az alpolgármesterhez. Nem ez az
elıterjesztés tárgya, hanem Födémesi Viktor kérelme.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ha a képviselık fenntartják a módosító
javaslataikat, akkor errıl szavazni kell. Határozat kiegészítést kértek. Megkérdezi, hogy
fenntartják e.
 Ordódy György, képviselı: Nem.
 Kıvári András, képviselı: Igen.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Kıvári András képviselı módosító
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javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 225
Száma: 11.08.02/146/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 17:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Kıvári András képviselı módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
1
6
4
11
0
1
12

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

Szav%
Össz%
9.09
8.33
54.55
50.01
36.36
33.33
100.00
91.67
8.33
0.00
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 1 fı igen szavazattal 6 fı
nem és 4 fı tartózkodással a testület Kıvári András képviselı javaslatát – miszerint az IKG
területen 12 méter építmény magasságot és 70%-os beépíthetıséget határozzanak meg –
elutasítja.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra az eredeti határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 226
Száma: 11.08.02/146/0/A/KT
Ideje: 2011 augusztus 02 17:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Födémesi Viktor kérelme

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
0
11
0
1
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%
90.91
83.34
9.09
8.33
0.00
0.00
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

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

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 131/2011. (VIII.2.) számú határozatával úgy dönt, hogy
a Budapest Északi Duna-híd – Piliscsaba vasútvonal fejlesztési területére készülı
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szabályozási terv egyeztetési dokumentációjában szereplı Rókus u. – a tervezett 11.106-os
út – és a Paprikás - patak által határolt tömb északi részén fekvı 1558, 1559/1-1559/5 hrsz.ú ingatlanok kertvárosias lakóövezeti besorolásának településközponti vegyes területbe való
átsorolását támogatja, ennek megfelelıen a 110/2010. (IX. 24.) számú határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Terv, továbbá a többszörösen módosított 20/2001. (IX. 20.)
sz. Helyi Építési Szabályzatot és szabályozási terv módosítását kezdeményezi.
A Képviselı-testület felkéri a Fıépítészt, hogy a terv módosításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.

4. napirend: 147/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat,
mint közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására tárgyban létrejött többoldalú
megállapodás módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy 2009 elıtt a kistérségek normatívát
kaptak az ellátottak után. Ez a Lustige Zwerge Óvodát érintette a többieknek saját szakembere
volt. Ám a késıbbiekben ez megszüntetésre került, s azt mondták, hogy ha kialakítanak egy
közös ellátórendszert, akkor úgynevezett státusz normatívát kapnak, minden ember után, illetve
az ellátottakra is kapnak bizonyos pénzbeli hozzájárulást. Néhány polgármesterrel úgy döntöttek,
hogy két központtal - Zsámbék és Solymár - bevállalják a mőködtetését. Kiderült, hogy
különbözı okokból kifolyólag drágább lesz a rendszer, bár még így is olcsóbb, mintha önállóan
végeznék a feladatot. A másik oka a szerzıdésmódosításnak a jogszabályváltozás. 2010. évre teszi hozzá - az intézményfenntartó, azaz Solymár költségeinek hiányára 7,1 millió Ft-ot kap.
Ezzel a feltételekkel tudják folytatni a Pedagógiai Szakszolgálat mőködtetését. Hangsúlyozza,
hogy így kistérségi rendszerben mőködtetve jobban járnak.
 Lırincz Beáta, képviselı: Alátámasztja, amit a Polgármester Úr elmondott. Ezek hiánypótló
javaslatok. Szükség van arra, hogy ezek bekerüljenek, azért, hogy hozzá jussanak a pénzükhöz, s
legyen mire hivatkozniuk.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy saját maguk látnák el a feladatot, akkor
az összes költséget saját maguknak kellene állni. Bár a mőködtetésben problémát jelent - teszi
hozzá -, hogy az intézményeknél nehéz megoldani a helyiséget továbbá azt, hogy a gyerekek ott
legyenek. Ezen kívül az is fontos szempont, hogy a gyermekorvosok mennyire együttmőködıek.
A MÁK szigorúan ellenıriz.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselı: A számítási módra kérdez rá, nevezetesen, hogy az
ismertetett számítási mód mellett miként keletkezhet negatív szám. Tart attól, hogy nem járnak
jól.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a tagtelepülések felé e szerint nem
fog fizetési kötelezettségük keletkezni. İ nem lát problémát. Két szám különbözetérıl van szó.
Akkor negatív, ha több a normatíva, mint a költség, ami sosem lesz. Ha még is több normatívát
kapnak, akkor a települések arányában vissza kell osztani.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ez a megoldás a jelenlegi állapotnál valamivel
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jobb. Ha ezt elfogadják, valamivel könnyebb helyzetbe kerülnek. Az volt a baj, hogy idáig a
lakosság arányos fizetési kötelezettség nem volt arányban az ellátottak számával. Nem, mint ha
megnyugtató volna az, hogy most majd az ellátottak száma után fizet a település. Mert lehetséges
az, hogy nem finanszíroznak meg egyes önkormányzatok annyi gyermeket, ami fedezi a
költségeiket. Ebben is van akna, de mégis jobb megoldásnak érzi. A szerzıdés egy pontjára hívja
fel a figyelmet, miszerint a szakszolgálat felé 7 nappal korábban jelzik az intézmények, ha át kell
szervezni az órákat, ami szerinte nem betartható. A helyiség probléma talán kiküszöbölésre tud
kerülni annak köszönhetıen, hogy belekerült az, hogy a tanórákhoz kapcsolódó következı órában
kell a helyiséget biztosítani.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás. Nincs, köszönöm.
Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 2-án megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 131/2011. (VIII.2.) számú határozatával úgy dönt, a
közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására tárgyban létrejött többoldalú Megállapodás
módosítására irányuló, a határozat mellékleteként becsatolt Megállapodás Módosítást
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy most van lehetıség a kérdésekre. Egyben
tájékoztatja a képviselıket arról, hogy pénteken 19:15 perckor a Solymári Iparos Egylet felavatja
és felszenteli a Hutweide bejáratánál elkészült feszületet, melyre szeretettel várnak minden
képviselıt.
 Gaal Gergely: Két témában kér segítséget illetve információt. Egyik az elszaporodott
vaddisznók ügye. Állítólag van egy bekerítetlen telek, ahol nagy számban vannak jelen. A másik
a megszaporodott betörések ügye a György hegy, Hóvirág utca környékén. Megkérdezi, hogy e
tekintetben van e információja az Önkormányzatnak, továbbá, hogy van e arra lehetıség, hogy
polgári összefogás keretében fellépjenek ez ügyben.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy valóban elszaporodtak, fıként a patak
meder, Mátyás király úttal párhozamosan vannak jelen. Az erdészet nem tesz semmit. Az lenne a
célszerő, ha telek tulajdonos bekerítené a telket. Belterületen nem lehet rájuk lıni. A betörésekrıl
neki nincsenek információi.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért a polgármester úrral. A település szélén található
telkek egykoron a vad élıhelye
volt, s ezért visszajárnak Elmondja, hogy a
Településüzemeltetési Kft. igazgatójával most nézték meg a problémás területeket, s amennyiben
az ingatlantulajdonosok is hozzá járulnak – György hegy és a Magas utca vége – vadhálót fognak
felhúzni.
 Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy a Sport utcába is járnak. Igaza van
Alpolgármester Úrnak, visszajárnak. Az önkormányzat likviditása iránt érdeklıdik, s megkérdezi,
hogy lesz e szükségük hitelre.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a kifizetéseket rendben tudják teljesíteni.
Bár az augusztus minden önkormányzat számára nehéz, de ık megnyitották a Képviselı –
testület által jóváhagyott folyószámla hitelkeretet. Számlaelmaradás gyakorlatilag nincs.
Szeptemberben pedig már számíthatnak az adóbevételekre.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kiegészíti a polgármester urat annyival, hogy a folyószámla
hitel megnyitása és felhasználása teljes mértékben ingyen van. A lekötött betéteik kamata
magasabb, mint amit ez jelent.
 Ordódy György, képviselı: Javaslatokat kíván tenni az utca névre. Solymász utca,
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Kerekhegyi út, Emese útja, Diana útja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy ne most döntsenek az út nevérıl. Nincs
ellenvetés. Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy kérdés. Nincs, köszönöm.
Megköszöni a munkát és az ülés 17:55 perckor bezárja.

Solymár, 2011. augusztus 9.
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