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JEGYZİKÖNYV
Idıpont: 2011. június 27. (hétfı)
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Takácsné Nagy, képviselı

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 116/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II.1) számú rendelet III. számú módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
2. 117/2011 sz. elıterjesztés: Elıterjesztés „Solymár Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozása rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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3. 118/2011. sz elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának az elkészítéséhez szükséges óraszámok
jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
4. 119/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programjának módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
5. 120/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a
2011/2012-es tanévben folytatott mővészetoktatáshoz szükséges tanóraszámok jóváhagyása
tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
6. 121/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Majtényi Bernátné és fiai tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
elnöke
7. 122/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
8. 123/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Pro Solymár kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
9. 124/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a PEMÜ Zrt. tulajdonát képezı ún. Solymári
Sporttelep és Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
10. 125/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény,
mint közérdekő muzeális kiállítóhely jogi helyzetének rendezése ügyében
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
11. 126/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési kiírások tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
12. 127/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési terv módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
13. 128/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az 51/2011. (III.30.) határozat kiegészítése
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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14. 129/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (III.30.) számú rendelet módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június hó 27. napján
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a napirendben és bizonyos
közbeszerzésekhez kapcsolódó elıterjesztésekben lesz változás. Vannak fontos munkák
melyekrıl szeretne beszámolni, ilyen többek között a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése,
melyre Uniós pályázat keretében nyertek pénzt. Hozzáteszi, hogy ebbıl kifolyólag lesznek olyan
ülések melyeket nem a nagyteremben fognak megtartani. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy
a Kék Óvoda közbeszerzési pályázata lezárult, nem érkezett jogorvoslati kérelem. Reméli, hogy a
munkálatok is rendben fognak menni. Elmondja továbbá, hogy a Kerekhegy csatornahálózat
építési pályázata még folyamatban van, valószínő egy hónap múlva lesz döntés. Megkérdezi,
hogy van e napirend elıtti felszólalás.
Lırincz Beáta, képviselı: Megköszöni a részvétel mindazoknak, akik a Cédrus Alapítvány
június 16-ai rendezvényén jelen voltak. 181 ezer forintot sikerült összegyőjteni, amit a bajbajutott
solymári családnak ajánlanak fel.
Gaal Gergely, alpolgármester: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a múlt héten sikeresen
lezajlott a vállalkozói fórum, melyen a Prorégió és a Gazdaságkutató Zrt. egy-egy elıadója tartott
elıadást. Megköszöni a Mővelıdési Ház és Peták Margit titkárságvezetı segítségét. A Solymári
Konzultáció kapcsán elmondja, hogy jelenleg a kérdıívek visszaérkezését várják. Új témában
ısszel tovább folytatódik a konzultáció.
Ordódy György, képviselı: A kerekhegyiek nevében köszönetet mond az erdei út kátyúzásáért.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Településüzemeltetési Kft. folyamatosan
kátyúztat. Így rugalmasabb zajlik az egész. Megkérdezi, hogy kérdése lesz e valakinek.
Megállapítja, hogy Szeghy Krisztina, Kıvári András és Cser Angéla kíván majd a kérdezés
jogával élni. Elmondja, hogy érkezett egy plusz elıterjesztés, Emesz Lajos alpolgármester
elıterjesztésében, melyet zárt ülés keretében javasol tárgyalni. Kéri, hogy szavazzanak a
napirendre való vételérıl.

Szavazás eredménye
#: 171
Száma: 11.06.27/0/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
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Tárgya: 130/2011. sz. elıterjesztés napirendre vétele

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 130/2011. sz. elıterjesztés napirendre veszi
és zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb javaslat. Nincs, köszönöm.
Majd felteszi szavazásra a módosított napirendet.

Szavazás eredménye
#: 172
Száma: 11.06.27/0/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
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Tárgya: Módosított napirend

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
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
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a módosított napirendet elfogadta.

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 116/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II.1) számú rendelet III. számú módosítása tárgyában (Elıterjesztı: Dr. Szente
Kálmán,polgármester)
2. 117/2011 sz. elıterjesztés: Elıterjesztés „Solymár Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozása rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában (Elıterjesztı: Lırincz Beáta,
Oktatási,
Közmővelıdési,
Ifjúsági
és
Sport
Bizottság
elnöke)
3. 118/2011. sz elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
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Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának az elkészítéséhez szükséges óraszámok
jóváhagyása tárgyában (Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és
Sport
Bizottság
elnöke)
4. 119/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programjának módosítása tárgyában (Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester)
5. 120/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a
2011/2012-es tanévben folytatott mővészetoktatáshoz szükséges tanóraszámok jóváhagyása
tárgyában
(Elıterjesztı:
Emesz
Lajos,
alpolgármester)
6. 121/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Majtényi Bernátné és fiai tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme tárgyában (Elıterjesztı: Cser Angéla, Településüzemeltetési,
Vagyongazdálkodási
és
Mőszaki
Bizottság
elnöke)
7. 122/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás tárgyában (Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester)
8. 123/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Pro Solymár kérelme ügyében (Elıterjesztı: Dr.
Szente
Kálmán,
polgármester)
9. 124/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a PEMÜ Zrt. tulajdonát képezı ún. Solymári
Sporttelep és Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása tárgyában (Elıterjesztı: Dr. Szente
Kálmán, polgármester)
10. 125/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Győjtemény,
mint közérdekő muzeális kiállítóhely jogi helyzetének rendezése ügyében (Elıterjesztı:
Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)
11. 126/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési kiírások tárgyában (Elıterjesztı: Dr.
Szente
Kálmán,
polgármester)
12. 127/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési terv módosítása tárgyában
(Elıterjesztı:
Dr.
Szente
Kálmán,
polgármester)
13. 128/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az 51/2011. (III. 30.) határozat kiegészítése
tárgyában
(Elıterjesztı:
Dr.
Szente
Kálmán,
polgármester)
14. 129/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (III.30.) számú rendelet módosítása tárgyában (Elıterjesztı: Emesz Lajos,
alpolgármester)
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ZÁRT ÜLÉS
1. 130/2011. sz. elıterjesztés: Álláshelyek (Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester)
ELFOGADVA 116/2011. sz. határozat

1. napirend: 116/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.1) számú rendelet III. számú módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztés a Pénzügyi Iroda készítette
el. A táblázatban láthatóak a módosítások. Hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést, majd megadja a szót a bizottság elnökének.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a rendeletmódosítást, melyre a
pályázatokon elnyert összegek átvezetése miatt került sor.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy kérdés.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 173
Száma: 11.06.27/0/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:22
Típusa: Nyílt
Rendelet;
Elfogadva
Minısített szavazás
Tárgya: Költségvetés III. számú módosítása

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
1
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála

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
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 1.) sz. rendeletének módosításáról szóló 18/2011. (VI.28.)
számú rendeletét megalkotja.

2. napirend: 117/2011 sz. elıterjesztés: Elıterjesztés „Solymár Díszpolgára” cím
alapításáról és adományozása rendjérıl szóló rendelet megalkotása tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elıterjesztınek.
Lırincz Beáta, képviselı: Annyit kíván hozzá tenni, hogy ez nem helyettesíti a kitüntetésekrıl
szóló rendeletet, ez egy külön rendelet lenne. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy örül a kezdeményezésnek. Úgy gondolja, hogy egy
díszpolgárnak fedhetetlennek kell lennie, ezért is ért egyet azzal a kezdeményezéssel, hogy a cím
visszavonható. Fontos, hogy a díszpolgárok teljes életükkel mutassanak példát. Javasolja, hogy a
pártállami idıszakban, a pártállamban dolgozók és kiszolgálók ne juthassanak díszpolgári
címhez. Ennek megfelelıen az 1. § (2) bekezdését egészítené ki, úgy, hogy nem adományozható
díszpolgári cím olyan polgárnak, aki 1948. június 10-e és 1989. december 17-e között állampárt
ügynöke, tagja, munkásır volt. Errıl az érintettnek írásban kellene nyilatkozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy ezen javaslathoz kíván e valaki konkrétan
hozzászólni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban fejtsék ki a véleményüket és
utána szavazzanak.
Gaal Gergely, alpolgármester: Elmondja, hogy nem lát határozati javaslatot.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy azért mert rendeletrıl van szó.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy elvileg ezzel egyet kellene érteni, de úgy
látja, hogy ezzel veszélyes vizekre eveznek. Nem mindenki önszántából volt olyan pozícióba.
Kéri, hogy figyeljenek a megfogalmazásra.
Tordai Miklós, képviselı: Jó megfogalmazásnak találja azt, hogy „egész életmővükkel
hozzájárultak”. Szerinte fölösleges tételesen ilyen jellegő pontokkal kiegészíteni a tervezetet vagy
megcsorbítani. Nem lenne szerencsés egy ilyen betétet bele tenni.
Cser Angéla, képviselı: Úgy látja, hogy amit Tordai képviselı úr mond az ellentétes Takácsné
Nagy Eszter képviselı asszony álláspontjával. Elmondja, hogy valóban sok embernek be kellett
lépnie a pártba, de úgy véli, hogy egy díszpolgárnak fedhetetlen kell lennie. Fontosnak tartja,
hogy olyan múltja legyen, ami vállalható, amibe nem lehet belekötni. Példát kell mutatni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért abban Cser Angéla képviselı asszonnyal, hogy a
Képviselı-testület olyan embernek ítélje oda a címet, aki fedhetetlen és példamutató. Azonban
azzal nem ért egyet, hogy a javaslata belekerüljön a rendeletbe, egyrészt azért, mert a cím
odaítélésérıl ık maguk döntenek, másrészt azért, mert furcsának találná azt, hogy a jelölteknek
nyilatkozniuk kell. Egy – egy javaslat megvitatása során erre is tekintettel lehetnek, de a
rendeletbe vételét nem tartja szerencsésnek.
Ordódy György, képviselı: Támogatja Cser Angéla képviselı javaslatát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselı asszony javaslatával
kapcsolatban van e még észrevétel. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a Képviselı
asszony javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 174
Száma: 11.06.27/117/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:35
Típusa: Nyílt
Rendelet;
Elfogadva
Minısített szavazás
Tárgya: Cser Angéla képviselı módosító javaslata

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
7
5
0
12
0

Szav%
Össz%
58,33
58,33
41,67
41,67
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
9

Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
12

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

0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 7 fı igen szavazattal 5 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület Cser Angéla képviselı javaslatát - miszerint a rendelet 1. §
(2) bekezdéseként szúrják bele azt, hogy nem adományozható az elismerés olyan polgárnak,
aki 1948. június 10. és 1989. december 17. közötti idıszakban állampárt tagja,
állambiztonsági szolgálat tagja vagy ügynöke, vagy munkásır volt, melyrıl nyilatkoznia
kell – elfogadja.
Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy az elfogadott kiegészítésbıl töröljék azt, hogy
nyilatkoznia kell a jelöltnek. Majd a Hivatal a tıle elvárható legnagyobb gondossággal vizsgálja
meg a jelölteket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy az alpolgármester úr javaslatához
kapcsolódóan van e hozzászólás. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 175
Száma: 11.06.27/117/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
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Tárgya: Emesz Lajos alpolgármester módosító javaslata

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
2
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
83,33
83,33
16,67
16,67
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület Emesz Lajos alpolgármester javaslatát - miszerint a
rendelet 1. § (2) bekezdésébıl vegyék ki, azt a részt, hogy melyrıl nyilatkoznia kell elfogadja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a rendelet tervezethez van e egyéb
hozzászólás.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy nem lát olyan megkötést, ami arra vonatkozik, hogy
egy évben hány díjat ítélhetnek oda.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy nem akartak megkötést, nem akartak olyan
helyzetet elıidézni, hogy ki kelljen adni, ezért javasolták azt, hogy alkalmanként, nem
idıponthoz kötötten adományozzák.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás. Nincs,
köszönöm. Majd felteszi szavazásra a rendeletet.

Szavazás eredménye
#: 176
Száma: 11.06.27/117/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:38
Típusa: Nyílt
Rendelet;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: ”Solymár Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjérıl szóló rendelet

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
9
3
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
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Szav%
Össz%
75,00
75,00
25,00
25,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 9 fı igen szavazattal 3 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület ”Solymár Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása
rendjérıl szóló 19/2011 (VI.28.) számú rendeletét megalkotja.
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3. napirend: 118/2011. sz elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának az
elkészítéséhez szükséges óraszámok jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a képviselık megkapták az elıterjesztést és
a mellékleteket. Majd megadja a szót az elıterjesztınek.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy belsı ellenırzés
folyik az iskolában. Ennek része volt a következı tanév elıkészítéséhez kapcsolódó feladatok
végrehajtásának ellenırzése, többek között a tantárgyfelosztás elkészítéséhez szükséges
óraszámok meghatározása, mely a fenntartó önkormányzat hatásköre. Ismerteti a javasolt
óraszámokat. Hozzáteszi, hogy a határozati javaslatokat külön-külön kell megszavazni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Szeretné, ha képviselık úgy látnák a javaslatot, hogy az iskola
amit kért, azt javasolják megadni. Az iskola állapította meg az óraszámokat és tette meg a
javaslatát. İ maga javasolja, hogy a 6. számú határozati javaslatból a „ melyhez 40,89 álláshelyet
engedélyez. Ennek megfelelıen a fenntartó 2011. szeptember 1-jétıl az iskola pedagógus
álláshelyeinek számát – általános iskolai és napközis szakfeladaton 1,7 álláshellyel csökkenti.„
részt töröljék.
Lırincz Beáta, képviselı: Befogadja az alpolgármester javaslatát.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy idıközben a kérdésére már megkapta a választ.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Kéri, hogy a költségvetési rendeletben vezessék át a
módosításokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy eddig nem volt a Képviselı-testület elıtt
tantárgyfelosztás, ám korábban is szükséges lett volna. Megkérdezi, hogy van e egyéb
hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Felteszi szavazásra az alpolgármester által tett és az
elıterjesztı által befogadott módosítással együtt a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 177
Száma: 11.06.27/118/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:47
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 2011/2012 tanév tantárgyfelosztásának elkészítéséhez szükséges óraszámok
jóváhagyása
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
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
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 104/2011. (VI.27.) számú határozatával az alábbiak szerint
dönt:
1. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012. tanévére szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez, az iskolai feladatellátáshoz 774,5
órát hagy jóvá. Ez tartalmazza az alsó és felsı tagozat kötelezı óráit, és a nyelvi csoportbontást, a
napközi (7 alsós csoport, és 1 felsıs) óraszámait (293,15+308,75+172,5).
2. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez, az egyéb színvonalas mőködéshez 21
órát hagy jóvá. Ez tartalmazza a matematika nívó csoportos bontást 6-8. osztályban 12 óra (3x4)
számban, a madarász szakkört 2 óra számban, a kézmőves szakkört 4 óra számban, és a színjátszó
szakkört 3 óra számban (alsó tag. 1 óra, felsı tag. 2 óra).
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3. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez a kért kötelezı órakedvezményt - 5
órát - nem hagyja jóvá, mert ez a hozzárendelt feladatokkal együtt a számított álláshelyeken már
szerepel.
4. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez, fejlesztés tevékenység tekintetében
2,27 órát hagy jóvá.
5. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez, tanítási óra vagy tanórán kívüli
tevékenységként 5 órát hagy jóvá.
6. Solymár Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának elkészítéséhez szükséges óraszámot összesen 803
órában határozza meg.
A Képviselı-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen
készítse el a 2011/2012. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztást.

4. napirend: 119/2011. sz. elıterjesztés:Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a Pedagógiai Program módosításának
jóváhagyása a fenntartó feladata. A jogszabályi elıírások szerint az iskolák szabadon dönthetnek
arról, hogy az 5. és 6. évfolyamon megszervezik –e, a nem szakrendszerő oktatást. A
Nevelıtestület úgy döntött, hogy az iskolában csak a törvény által kötelezıen elıírt 1-4.
évfolyamon kívánják meghagyni a nem szakrendszerő oktatást, és az 5-6. évfolyamon felmenı
rendszerben a 2011/2012-es tanévtıl megszüntetik. Hozzá teszi, hogy a Szülıi Munkaközösség
és az Oktatási Bizottság is egyet értett.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy kérdés. Nincs,
köszönöm. Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 178
Száma: 11.06.27/119/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:48
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Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
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
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 105/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai
Programjának módosítását, arra vonatkozóan, hogy a 2011/2012-es tanévtıl a nem
szakrendszerő oktatás az 5-6. évfolyamon felmenı rendszerben megszőnik.
Egyben felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen a
szükséges módosítások átvezetésérıl intézkedni szíveskedjen.
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5. napirend: 120/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
által
a
2011/2012-es
tanévben
folytatott
mővészetoktatáshoz szükséges tanóraszámok jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a tagintézmény benyújtotta a fenntartó felé a
tantárgyfelosztáshoz szükséges óraigény jóváhagyását. Az elıterjesztést az Oktatási Bizottság is
megtárgyalta és ebben a formában javasolta jóváhagyásra a Képviselı – testület felé. A
tagintézmény jelezte, hogy módosítani kívánják a határozati javaslatot, úgy, hogy az óraszámokat
272,5 órában határozzák meg, a 273,5 óra helyett. Ennek oka, hogy a táblázatban három olyan
pedagógus szerepel, aki munkaközösségi vezetıként van beállítva, ami 2 fı lesz. Tekintettel arra,
hogy még pótbeiratkozások lesznek, javasolja a 273,5 órát meghagyni. Hozzá teszi, hogy tavaly
260 óraszámot kértek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:. Megkérdezi, hogy van e kérdés vagy hozzászólás. Nincs,
köszönöm. Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 179
Száma: 11.06.27/120/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:51
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Mővészetoktatáshoz szükséges óraszámok meghatározása

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 106/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy:
1. A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményében a mővészetoktatás 2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztásának
elkészítéséhez szükséges óraszámot az alábbiak szerint határozza meg:
- Zeneoktatás: 273,5 óra, ezen belül
népzene 15,5 óra, szolfézs 10 óra, zongora 49,5 óra, zenekar 6 óra, hegedő-brácsa 24 óra,
gordonka 11,5 óra, fafúvós 26 óra, gitár 25 óra, rézfúvós 22 óra, szolfézs 24 óra, ütı 22 óra,
furulya-fuvola 27 óra, harmonika 11 óra
- Társastánc: 23-25 óra között
A Képviselı-testület felkéri a tagintézmény vezetıjét, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelıen készítse el a 2011/2012 tanévre szóló tantárgyfelosztást.
2. Engedélyezi a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére, hogy az
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében heti 9 órában egy óraadói státuszt létesítsen. A
Képviselı – testület felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

6. napirend: 121/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Majtényi Bernátné és fiai
tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme tárgyában
Elıterjesztı: Cser Angéla, Településüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság elnöke
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elıterjesztınek.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy Majtényi Bernátné, Majtényi Tamás és Majtényi
Bernát az önkormányzati tulajdonú 26 hrsz-ú, kivett vízfolyás lefedésére, áteresz építésére
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be. A bizottság alapvetıen nem emelt
kifogást, de felmerült, hogy az áteresz méretezése megfelel-e a vízfolyás vízhozamának, ezért a
hozzájárulást kikötésekkel javasolták megadni,
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Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Megkérdezi, hogy az áteresz kinek a tulajdonában lesz.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy jelen állapotában már erodálja a két
magántulajdonú ingatlan partfalát. A képviselı kérdésére azt feleli, hogy döntse el az
önkormányzat azt, hogy átkívánja e venni kezelésbe, vagy esetleg olyan feltételekkel, hogy a
karbantartást a tulajdonosnak kell elvégeznie.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy valóban felmerül a tulajdon kérdése.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy ez már nem az elsı ilyen jellegő kérés, ami a
Képviselı-testület elé került. Jelenleg ezt a kérdést nem tudják megoldani. Rendelettel lehetne
egységesen szabályozni ezt. Javasolja, hogy a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottság ülésének majd térjenek erre ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselı asszonnyal abban, hogy a bizottság
vizsgálja meg ezt a kérdést és vegyék napirendre.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Javasolja, hogy a határozatba foglalják azt bele, hogy a
felmerülı javítási és karbantartási költségeket a kérelmezı köteles vállalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb javaslat. Majd felteszi
szavazásra Dr. Szentkláray Ferenc képviselı javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 180
Száma: 11.06.27/121/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:58
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Dr. Szentkláray Ferenc képviselı módosító javaslata

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
2
12
0
0
12

Szav%
Össz%
83,33
83,33
0,00
0,00
16,67
16,67
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00
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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

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület Dr. Szerntkláray Ferenc képviselı javaslatát - miszerint a
határozatba kerüljön bele az a kikötés, hogy a felmerülı javítási, karbantartási költségeket
az építtetı köteles vállalni – elfogadja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy a módosításokkal együtt szavazzanak a
határozati javaslatról.

Szavazás eredménye
#: 181
Száma: 11.06.27/121/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 16:59
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Majtényi Bernátné és fiai kérelme

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
1
12
0
0
12

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

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 107/2011 .(VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
Majtényi Bernátné, Majtényi Tamás és Majtényi Bernát kérelmére – a KUTÉP
KOMPLEX Tervezı és Építı Bt. kiviteli terve alapján – az önkormányzati tulajdonú 26
hrsz-ú, kivett vízfolyás lefedésére, áteresz építésére a tulajdonosi hozzájárulást az alábbi
megkötésekkel megadja:
– amennyiben az áteresz vízátengedı kapacitása alulméretezettnek bizonyul, az ebbıl eredı
károk megtérítése és az áteresz átalakításának költségei építtetıket terheli,
– a felmerülı javítási, karbantartási költségeket az építtetı köteles vállalni.

7. napirend: 122/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Fıvárosi Agglomerációs
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy megalakult a Fıvárosi Agglomerációs
Önkormányzati Társulás, melynek célja az érdekvédelmi képviselet. A csatlakozásról az Ötv.
szerint a Képviselı – testület jogosult dönteni. Az idei évben ez 100 ezer forint kiadást jelentene.
Sok ilyen társulás van – teszi hozzá – akik tagdíj ellenében vállal bizonyos feladatokat, de soha
nem látja ennek kézzelfogható eredményét.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Alaposan meg kell fontolni. Alapvetıen egy társuláshoz
tartozni jó dolog, különösen egy érdekérvényesítı társuláshoz. Azonban egyrészt még nem derült
ki, hogy miként dolgoznak, másrészt Solymár az Észak – nyugati körzetbe van, s a felsorolt
településekkel kevés közös megoldandó feladatot lát, melyben közösen tudnák érvényesíteni
érdekeiket. Csak Pilisborosjenı jelent ez alól kivételt. Jelzi, hogy a csatolt megállapodásban már
a Solymári Önkormányzat neve szerepel. Azt javasolja, hogy ne csatlakozzanak, de kérjenek
megfigyelıi státuszt. Nézzék meg, hogy milyen hatékonyan dolgoznak és utána fontolják meg a
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csatlakozás lehetıségét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselı úrral. Elmondja továbbá, hogy a
szerzıdést ide hozták aláírni, de ı maga jelezte, hogy ez a Képviselı – testület hatásköre. Úgy
véli, hogy a Pilis-Buda-Zsámbék Társulás inkább koncentrál az általuk szükségesnek tartott
problémák megoldására, mint a jelenleg elıterjesztett társulási forma.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ez egy olyan fajta ajánlat, amitıl eddig távol
tartották magukat, illetve ki is léptek. Elég nekik az, amiben vannak. Szentkláray képviselı úr
ötletét jónak találja, egyben javasolja, hogy vállalja el ezt a feladatot.
Cser Angéla, képviselı: Örülne, ha a képviselı úr elvállalná a feladatot, fıként azért, mert az
egyik legfontosabb feladatuk az MO-ás nyomvonalához kapcsolódik. Ezáltal minden olyan
lehetıség biztosított lenne, ami az érdekérvényesítéshez szükséges. Nem nagy költségvetési
tételrıl van szó. Javasolja a csatlakozást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: A tapasztalata az, hogy nem látja ezt a fajta
érdekképviseletet. Hozzá teszi, hogy a kistérségi társulásba gyakorlatilag kötelezı a részvétel,
ami 2 millió forintba kerül. Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy kérdés. Nincs,
köszönöm. Majd az 1. számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 182
Száma: 11.06.27/122/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 17:09
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Minısített szavazás
Tárgya: FAÖT-höz való csatlakozás

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
2
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos

Szav%
Össz%
83,33
83,33
16,67
16,67
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
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-

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 108/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozáshoz nem járul
hozzá.

8. napirend: 123/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Pro Solymár kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a TSZ-ben található volt mérlegház – több
más egyéb tsz illetve magyar állam tulajdonában lévı ingatlannal együtt - az önkormányzat
tulajdonába került. Ezt egy jogszabály tette lehetıvé. Amikor a mérlegház az önkormányzat
tulajdonába került akkor rácsokat szereltettek fel és megjavították a tetıt is, de azóta
kihasználatlan állapotban ott áll üresen. Az Egyesület kérelme arra irányul, hogy
tömegsportrendezvények szervezése céljából szeretné igénybe venni. Azt kell meghatározni,
hogy melyen idıtávra adnák oda. İ maga nem túl hosszú idıtartamot javasol.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy az épületen nincs sem ajtó, sem ablak. Az
állagát – teszi hozzá – ilyen állapotban nem lesz nehéz megóvni. İ maga azt mondja, hogy
hasznosítsák az épületet, de elıbb rendbe kellene tenni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a használathoz az Egyesület rendbe
fogja tenni az épületet.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy a képviselı asszony által megfogalmazottakhoz
hasonló gondolat jutott az eszébe. Az idıtartam kapcsán elhangzottakkal egyetért, csak addig
adják oda, míg egy átfogó elképzelés nem születik a várra. Hozzá teszi, hogy ott víz sincs, ezért
szerinte az Egyesületnek többe fog kerülni a „leves, mint a hús”.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ezért is jó az, hogy az Egyesület neki áll és
rendbe teszi.
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Tordai Miklós, képviselı: Megkérdezi, hogy jól érti e. Ebben az állapotban adják oda, és más
állapotban kapják vissza. S most arról döntenének, hogy mennyi ideig használhatja az Egyesület.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy igen.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja a történethez hozzátartozik, hogy egy 2008-as
Minisztériumi pályázatnak a részét képezte a szóban forgó ingatlan.. Egy nyertes pályázatról van
szó, amiben többek között ennek a hasznosítási célja is megfogalmazásra került. A pályázatból
egy oldalt – teszi hozzá - ı maga szétosztott az ülés elıtt. Megkérdezi, hogy miként gondolják a
továbbiakban. Ebben az irányban szeretnének e tovább lépni, azaz, hogy egy turisztikai forgalmi
iroda lesz e a helyszínen. Ennek továbbfejlesztése céljából az Egyesület tovább próbál pályázni.
Ha átkerül a sport egyesülthez, akkor ez nehezen összeegyeztethetı lenne a 2008-as
elképzelésekkel, melyet a polgármester úr is aláírt. A felújítást a Dunai Ipari Nemzeti Park is
támogatná. Az eredeti elképzelés az volt, hogy egy természetvédelmi oktató központi is oda
települne mellé.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a szóban forgó eset miként történt, vagyis,
hogy az SKE elnöke vagy tagja megkereste ıt, hogy most és azonnal adjon neki egy tulajdonosi
hozzájárulást a Major utca és a patak által behatárolt háromszögre, mert a pályázatot most
azonnal be kell adni. Aláírta. Ezt követıen a képviselık jelezték, hogy kápolnát szeretnének
építeni a területen, és a két projekt összegegyeztetése céljából megbeszéléseket szerveztek, ahol
egy csomó vízjogi, vízhozammal, mőszaki feltételek, híddal kapcsolatos olyan információk
derültek ki, melyrıl elıtte nem volt tudomásuk. 2008 óta semmi nem történt. Azt javasolja, hogy
egy ésszerő, nem túl hosszú idıtartamra tegyenek javaslatot arra, hogy odaadják az egyesületnek.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Határozatlan szerzıdést javasol, felmondással.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy ı maga nem tudja azt, hogy mennyire sürgıs
az ügy. De nem járt még bizottság elıtt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem érezte olyan nagy horderejőnek, de ha
ezt szeretnék a képviselık, akkor megoldható.
Ordódy György, képviselı: 10 hónapra tesz javaslatot. Ha az ötleteik és a terveik jók, akkor
érdemes lenne ott valami komolyabb dolgot véghezvinni.
Lırincz Beáta, képviselı: Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatban nem szerepel
az, hogy az Egyesület felújítja az ingatlant, hogy használható állapotba hozza.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy ha ı lenne egy egyesület, nem biztos, hogy
bele invesztálna egy csomó energiát úgy, hogy hónapok múlva el kell mennie.
Emesz Lajos,alpolgármester: Egyetért a polgármester úrral abban, hogy az elıterjesztésnek
nem volt akkora súlya, hogy az bizottság elé kerüljön. 2008 óta nem történt ott semmi. Ha
megnyerte az egyesület a pályázatot, akkor ott már valaminek történnie kellett volna. A Pro
Solymár Egyesületnek csak átmeneti idıre szeretnék oda adni. İ maga 2012. december 31-ét
javasol, úgy, hogy az épületet saját céljainak megfelelıen fel kell újítania.
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Szeghy Krisztina, képviselı: Azt feleli, hogy Szalai Gábor szakmérnök már elkészítette a tervet.
A felújítás elsı üteme szerepelt a pályázatban. Az összeg nem állt rendelkezésre, ezért nem
tudták a munkálatokat megkezdeni.
Lırincz Beáta, képviselı: Javasolja, hogy szavazzanak alpolgármester úr javaslatáról. İ maga is
jónak látná – teszi hozzá – ha a vár és környékének ügye napirendre kerülne. Jó lenne egy „kerek
asztalt” létrehozni és annak keretei között megvitatni ezt a témát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért. A várdomb, a várral együtt teljes egészében az
önkormányzat tulajdona. Víz és villany van a várban, sıt amikor a vizet felvezették, akkor egy
befolyó csövet is betettek, így akár további munkálatokkal a csatornára is ráköthetı lenne. A
mérlegház elektromos és víz ellátása megoldható lenne, bár nagyon sokba kerülne.
Alpolgármester úr javaslatát befogadja.
Kıvári András, képviselı: Úgy gondolja, hogy jó lenne, ha a Településüzemeltetési,
Városfejlesztési és Mőszaki Bizottság foglalkozna az üggyel. Gyakorlatilag semmit nem tudnak.
Megkérdezi, hogy errıl a semmirıl kell e dönteniük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Képviselı – testület tulajdonosi jogokkal
bír. Érkezett egy kérelem, mely ügyben dönteniük kell. Az Egyesületrıl annyit tudnak, hogy
sportrendezvényeket – futóversenyek, kerékpárversenyeket, stb. - szerveznek, tudják azt, hogy
igénybe kívánják venni a szóban forgó épületet, úgy, hogy használhatóvá tennék. Azt hiszi, hogy
ez elegendı információ.
Ordódy György, képviselı: Úgy gondolja, hogy a vár kihasználatlan kincs. Javasolja, hogy
három hónapos felmondási idıt vegyék bele. Sıt ha kell, és sok pénzt öltek bele vagy sok
energiát, akár megváltják a különbözetet, de ezt csak úgy találja elfogadhatónak, ha a felmondási
idı szerepel benne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a képviselı javaslatát.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Szerinte látni kellene, hogy miként szeretné az egyesület
felújítani az épületet. Ennek fényében kellene arról dönteniük, hogy mennyi ideig adják nekik
oda.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, örüljenek annak, hogy valaki csinál valamit.
Megkérdezi, hogy van e még hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Majd az elhangzott és
általa befogadott módosításokkal együtt felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 183
Száma: 11.06.27/123/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 17:33
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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Egyszerő szavazás
Tárgya: Pro Solymár kérelme

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
2
1
11
1
0
12

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

Szav%
Össz%
72,73
66,67
18,18
16,67
9,09
8,33
100.00
91,67
8,33
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 8 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 109/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
tulajdonában lévı, Solymár 0120. hrsz. Mérlegház épületét 2012. december 31-ig (3
hónapos felmondási idıvel) térítésmentes, sport célú, ingyenes használatba adja a Pro
Solymár Egyesületnek. A használatba vétel feltétele, hogy az egyesület saját költségén az
épületet használatra alkalmas állapotba hozza.

9. napirend: 124/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a PEMÜ Zrt. tulajdonát
képezı ún. Solymári Sporttelep és Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a PEMÜ Zrt. minden évben megkeresi az
önkormányzatot. Az idei évben takarékossági szempontok, egyéb kedvezmények és a bérleti díj
miatt nem szerepelt a költségvetésben a kért támogatás. A támogatás számlázás útján történne.
Megkérdezi, hogy támogatják e az elképzelést vagy sem.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy az elıterjesztés a
Pénzügyi Bizottság elıtt is járt és úgy döntöttek, hogy nem támogatják. Olyan információ is a
tudomásukra jutott, hogy a PEMÜ Zrt. a duplájára emelte az iskola bérleti díját. Ehhez még
hozzá jönnek a kedvezmények, amiket biztosítottak nekik. Ezért úgy gondolja, hogy nem kellene
a kérést támogatni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Tény az, hogy a PEMÜ ezt az összeget éveken keresztül
megkapta és az is, hogy ebbıl 4 millió forintot tudott felhasználni. Igazat ad a képviselı úrnak
abban, hogy barátságtalan lépés volt az a részükrıl, hogy az iskolát megkülönböztették a másik
iskolától. Ahhoz – teszi hozzá – az iskola is hozzájárult, aki aláírta. Az igazgatóval tárgyalásokat
folytatott a tekintetben, hogy az ısztıl állítsák helyre az iskola bérleti díját. Szintén a tárgyhoz
kapcsolódik az is, hogy soha nem volt még olyan jó az együttmőködési készség, mint amilyen
mostanában. Kéri, hogy fontolják meg. Ma délelıtt felhívta a PEMÜ vezérigazgatóját. Azt
felelte, hogy holnap tudnak választ adni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Emlékei szerint az iskola kérte a fenntartó állásfoglalását.
Lırincz Beáta, képviselı: Hozzászólásában kifejti, hogy a 2 millió forintos támogatás, amit a
sportegyesület részére biztosítanak, teljes egészében a PEMÜ-be folyik be bérleti díjként.
Javasolja, hogy akkor döntsenek, ha kedvezményt kap az egyesület és az iskola.
Kıvári András, képviselı: Az elıterjesztésbıl idéz, melyben szerepel, hogy már több
alkalommal támogatták a PEMÜ-t, mely összeget üzemeltetésre használtak, azaz a számláik
kiegyenlítésére. Tulajdonképpen jogos lehetne az igény, hisz a gáz ára is emelkedett. De ha ezt az
összeget megkapják – teszi hozzá - ugyanúgy, „mint a gáz elszállna a kéményen keresztül a
ködbe.” Javasolja, hogy 4 millió forinttal támogassák a PEMÜ-t.
Tordai Miklós, képviselı: Nem érti, hogy mirıl beszélnek. Amikor a 2011-es költségvetési évre
az építményadót módosították, kimondva kimondatlanul pontosan azt a 4 millió forintot építették
be, azzal a szándékkal, hogy így mindenki jól fog járni. A bérleti díja kapcsán elmondja, hogy
éves szinten 1,7 millió forintról beszéltek. Nem érti, hogy a gáz ár miként kapcsolódik az ügyhöz.
Attól tart, hogy a községben mindenki számára hasonló módon változnak a tarifák. Ez nem lehet
további indok arra, hogy miért kellene egy újabb támogatási címszót találni. Bár –teszi hozzá- ı
maga is örül annak, hogy a PEMÜ fejlıdik, de nem ez az a kassza, amit ezen keresztül kellene
tölteni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben nem szabad a sport
egyesületet és a sportcsarnok üzemeltetésére nyújtandó támogatást összekeverni. A vezetés nem
minden sportszakosztálytól kér bérleti díjat. Eltudja képzeli azt a megoldást, hogy a határozati
javaslatba bele veszik azt, hogy a terembérleti díjat visszaállítják az elızı szintre és úgy adják
meg nekik ezt a támogatást.
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Kıvári András, képviselı: Megkérdezi, hogy a sport bizottság miért hallgat. Nekik mi a
véleményük. Kéri, hogy támogassák a sportegyesületet.
Lırincz Beáta, képviselı: Azt feleli, hogy már elmondta a véleményét az elıbb. Ha Solymár
sportéletét megfelelıen támogatja a PEMÜ, akkor ık is adhatnak kedvezményeket és támogatást.
Ez oda-vissza mőködik. Ha az iskola ügyét is rendezik, akkor beszélhetnek a támogatásról.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kıvári András képviselı javaslatát ismerteti.
Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja a polgármesternek, hogy vonja vissza az elıterjesztést,
annak tükrében, hogy holnap személyesen beszélnek a PEMÜ vezetésével, és ott továbbíthatják
az elhangzott javaslatokat és kéréseket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Visszavonja az elıterjesztést.

10. napirend: 125/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Dr. Jablonkay István
Helytörténeti Győjtemény, mint közérdekő muzeális kiállítóhely jogi helyzetének
rendezése ügyében
Elıterjesztı: Lırincz Beáta, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy érzelem nélkül nem tud hozzászólni,
mert fontos neki a múzeum sorsa. Jelen hozzászólásában egyrészt, mint a Pénzügyi Bizottság
elnöke, másrészt, mint a kuratórium tagja kíván tájékoztatást nyújtani. Az önkormányzat és
alapítvány között létrejött megállapodás szerint a támogatást meghatározott célokra lehetett
felhasználni, melynek összege folyamatosan csökkent, mígnem elérte a 3,5 millió forintot. Ekkor
a vezetı jelezte, hogy ez az összeg nem elégséges. İ maga végig nézte a könyvelést és egyetlen
olyan tételt nem talált amire azt mondaná, hogy az felesleges kiadás volt, sıt azt mondja, hogy
végtelenül karcsú volt a költségvetés. Mindeközben a győjteményben ellenırzés zajlott. Igaz,
hogy Helytörténeti Győjtemény a neve, de azt kell tudni róla, hogy ez egy közérdekő kiállítóhely,
amihez a vezetı végzettsége megfelelı. Az ellenırzés apró dolgokat kifogásolt, olyat, mint
például a munkaköri leírás. Ezt követıen megbeszélésre került sor, ahol 4 féle variáció, mint
megoldás merült fel a múzeum jövıjével kapcsolatban. Az egyik, hogy az alapítvány mőködteti
tovább és több forrást biztosítanak a feladathoz, a másik, hogy teljesen önálló intézményként
mőködik tovább, a harmadik, hogy a szakmai önállóságát meghagyják de a gazdálkodás átkerül
az önkormányzathoz, míg a negyedik az volt, hogy a Mővelıdési Ház egyik szakfeladata lenne.
İ maga továbbra is azt mondja, hogy a legjobb megoldás a szakmai önállóság meghagyása és a
gazdálkodás átvétele lenne. Ennek a feltételei adottak a Hivatalban. A Múzeum a múltba, a
Mővelıdési Ház a jövıbe tekint, ne keverjék össze.
Lırincz Beáta, képviselı: Megerısíti a képviselı asszonyt, valóban ez történt. A helyzet
jelenleg rendezetlen, az önkormányzat a fenntartó, de a kezelést a Helytörténeti Alapítványnak
adták át. Az ellenırzés kapcsán elmondja, hogy ami jelenleg folyt, az a 2005. évi ellenırzés
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utóellenırzése volt. Olyan szempontból nincs minden rendben, hogy a fenntartó kötelessége,
hogy az önkormányzat létesítsen egy státuszt. Jelen pillanatban a Helytörténeti Győjtemény
vezetıje az Alapítvánnyal van megbízásos viszonyban. Ennek kapcsán merült fel, hogy miként
mőködtethetı tovább az intézmény. Ismerteti a lehetıségeket, majd a mellékletre hivatkozva
elmondja, hogy önálló gazdálkodás esetén milyen szabályzatokkal kellene rendelkeznie az
intézménynek. Ha a jelenlegi helyzetet rendezik – teszi hozzá – pályázati lehetıségeik is
lennének.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egy új intézmény létrehozása – teszi hozzá – rengeteg
adminisztrációval járna és az intézményvezetıi pozíciót pályáztatniuk is kellene.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Úgy gondolja, hogy az intézményvezetı 10 éven
keresztül jól végezte a dolgát. Egyetért abban, hogy a helyzetet rendezni kell, a kérdés már csak
az, hogy miként.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Egyért a rendezés fontosságával. Azt a megoldást tartaná
helyesnek, ha a Hivatalhoz tartozna az intézmény, mert így valamennyi törvényi elıírásnak
gyorsabban eleget tudnának tenni.
Ordódy György, képviselı: İ maga személyesen körüljárta ezt a kérdést, s egyetért Szentkláray
képviselı úrral.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Nem javasolja azt, hogy önállóan mőködı intézményként
mőködtessék tovább. A Mővelıdési Ház keretében tudná elképzelni a további mőködtetést.
Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy véli, hogy minden képviselınek fontos a múzeum sora. A
legfıbb gondot abban látja, hogy az Alapítvány nem tud közalkalmazotti státuszt létrehozni. Két
lehetıség van. Egyetlen olyan indokot nem hallott még a képviselık részérıl, hogy miért jobb az
egyik megoldás, mint a másik. Polgármester úr jelezte, hogy pályázatot kell kiírni, ha önállóan
mőködı intézményként mőködik tovább a győjtemény, ami kockázatokat rejt. Azt szeretnék, ha a
jelenlegi vezetı dolgozna ott tovább. İ maga is felhívja a szabályzatokra a figyelmet, melyeket a
vezetınek önállóan mőködı intézményként el kellene készíteni. Feleslegesen nem terhelné a
vezetıt ezzel, hisz ezek a Mővelıdési Házban már megtalálhatók. Megkérdezi, hogy ebben az
esetben miért csorbulna a szakmai önállósága. Segítséget kaphatna a Mővelıdési Háztól és
pályázati lehetıségek is lennének. Úgy véli az elıterjesztés is arról szól, hogy a lehetı
leghumánusabb és a lehetı legjobb megoldást találják meg. Nem talál olyan érvet, hogy mitıl
lenne jobb az önálló mőködés.
Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy a tápiószelei múzeumot érdemes lenne megnézi.
Elhangzott, hogy még nem érkezett kifogás a Mővelıdési Ház ellen. Megkérdezi, hogy felhıtlen
lenne e a munkakapcsolat. Az a kérése, hogy essen szó összegszerőségrıl is, azaz az 1,4 millió
forintot adják meg az intézménynek. Nehogy úgy járjanak, hogy elveszítenek egy értékes embert,
azért mert jogszabályokra hivatkoznak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja a képviselı úrnak, hogy 5 éve semmi mást
nem csinálnak, csak a korábban elszúrt dolgokat igyekeznek helyre tenni, ezért el kell felejteni a
korábbi szemléletet, hogy itt Solymáron más jogszabályok vannak. Jelenleg az a helyzet, hogy az
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Alapítvány mőködteti a Múzeumot s minden évben küld nekik egy levelet, hogy mi mindent nem
oldottak meg. Nem tartja jó ötletnek, hogy az összeget mőködtetésre használják, majd utána
karbantartásra kérnek. Ez így – teszi hozzá – nem jó.
Cser Angéla, képviselı: Úgy gondolja, hogy a múzeum sorsa kulcskérdés kell, hogy legyen,
tekintettel arra, hogy Solymár legfıbb nevezetességérıl van szó. Ez Jablonkay Marika
munkájának is köszönhetı. Annál nagyobb késztetéssel, mint ami neki van - nevezetesen az,
hogy az édesapja örökségét ápolja – egyik pályázó sem rendelkezhet. Hozzá teszi, hogy a vezetı
az 1-es számú határozati javaslatot találná megfelelı megoldásnak. Kéri, hogy majd ıt is
hallgassák meg. İ maga úgy véli, hogy a Hivatal most vette át az iskolát, ezért egy ilyen pici
intézmény nem jelenthet neki gondot. Az illetékes bizottság tagjai is itt vannak, akik szintén
tudnának segíteni.
Szeghy Krisztina, képviselı: Alapvetıen úgy gondolja, hogy gazdasági szemszögbıl kell
vizsgálni a dolgokat, de jelen esetben nem. Emberekrıl van szó. Évekkel ezelıtt volt egy ilyen
próbálkozás, s nem igazán mőködött. A Jablonkay Marika eddig bizonyított, s úgy gondolja,
hogy a jövıben is bizonyítani fog.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy igaza van a képviselı asszonynak, ık maguk is
humánus megoldást kerestek. A kockázat ott lép be, ha kiírják a pályázatot. Kéri, úgy kezelje a
dolgot, hogy mi a logikus és praktikus. Úgy gondolja, hogy nem a bizottság dolga, hogy
mőködtesse a múzeumot. Az, hogy felhıtlen lesz e a kapcsolat az a két vezetıtıl függ. İ maga
csak a nehézségekre kívánja felhívni a figyelmet, mint például a költségvetés elkészítése, a
zárszámadás és egyéb feladatok, melyek elvégzése az intézményvezetıre hárulna. Mindenki azt
szeretné – teszi hozzá – ha Jablonkay Marika vezetné tovább az intézményt.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy jelenleg egyetlen egy szakfeladat ellátásáról
beszélnek, melyre új intézményt nem célszerő létrehozni. Nagyon aránytalan lenne. A
Mővelıdési Házat javasolja, ha nem válik be, akkor még mindig felül tudják vizsgálni a döntést.
Hozzá teszi, hogy az iskolánál folyamatos volt a kapcsolattartás, s ezáltal a gazdálkodás átvétele
is, míg itt a nulláról kellene kezdeni mindent.
Lırincz Beáta, képviselı: Mély tisztelettel viseltet Jablonkay Marika és édesapja iránt. Arra
azonban felkívánja hívni a figyelmet, hogy az Oktatási Bizottságnak nem feladata egyetlen
intézmény mőködtetése sem. Egyet tud biztosítani, hogy a törvényes feltételek rendelkezésre
álljanak, hogy mindenkinek joga legyen e tekintetben a fenntartót számon kérni. Egy évvel
ezelıtt a Képviselı – testület még abban a tudatban volt, hogy az iskola nagyszerően mőködik. İ
maga a bizottság elnökeként eddig még semmi mással nem tudott foglalkozni csak ezzel, ami
nem egy felemelı feladat. Szeretné, ha ezeknek a dolgoknak a végére érnének és a jövırıl
tudnának gondolkodni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót Jablonkay Máriának.
Jablonkay Mária, vendég: Tájékoztatja a képviselıket a győjtemény mőködésérıl, miszerint 39
éve jól mőködik, melyet egy jelentés sem kérdıjelezett meg. A mőködési engedély érvényes,
senki nem vonta vissza. A jelenleg lefolytatott vizsgálat valószínőleg pozitív kicsengéső lesz, ami
azt jelenti, hogy jelenleg is jól mőködnek a dolgok. İ maga édesapja halála óta vezeti a
30

győjteményt, mely feladat ellátása érdekében 2003-ban kulturális menedzser szakot végzett.
Ismereti a munkássága elismeréseként kapott kitüntetéseket. Majd részletezi a szervezett
kiállításokat és ismerteti az általa elvégezett feladatokat. Hozzá teszi, hogy az épület mőszaki
állapotával is törıdött, de az elmúlt 10 évben megkopott tetı felújításra szorul. Eddigiekben –
teszi hozzá – nem volt elvárás az elıterjesztés mellékletében említett szabályzatok elkészítése.
Köszönetet mond a Helytörténeti Alapítványnak és kéri, hogy önállóan mőködı intézményként
mőködtessék tovább a győjtemény, melyhez 2 fı átvételére van szükség.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a győjtemény Solymár közösségének tulajdona.
Az intézményvezetı által elmondottakat senki nem cáfolja, úgy véli elismerıen beszél errıl
mindenki. Megkérdezi, hogy miért tartja rossz megoldásnak a Mővelıdési Házhoz való csatolást.
Ez nem azt jelenti – teszi hozzá – hogy odakerül egy tábla Mővelıdési Ház felirattal. Mi az –
teszi fel a kérdést – ami miatt úgy gondolja, hogy az önálló mőködés jobb lenne. Az nehezebb út
és kockázatosabb.
Jablonkay Mária, vendég: Azt feleli, hogy a gazdasági oldallal eddig sem volt probléma, s
ezután sem lenne ez másként. A számlákkal a Hivatal felé számolna el. Bízik abban, hogy ha
eddig ennyi mindent meg tudott valósítani, akkor azt a pár dokumentumot is meg tudja oldani.
Szeretné a múzeum teljes függetlenségét megırizni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy ebben az esetben költségvetést kellene
készítenie. Hozzá teszi, hogy most nem szakmai szemszögbıl, hanem pénzügyileg és
gazdaságilag beszélnek a dolgokról.
Lırincz Beáta, képviselı: Megköszöni a beszámolót. Örül annak, ha az intézményvezetı
felvállalja ezeket a plusz feladatokat. Javasolja, hogy a határozati javaslatban szerepeltessék azt,
hogy hány fırıl és hány órás állásról van szó, mert a jegyzı ennek függvényében tudja kiírni a
pályázatot.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ebben az esetben státuszt kell létrehozni. Ha van
gondnok arra ık nem javasolnak plusz státuszt, mert megfelelı szervezéssel meg lehet oldani.
Javasolja, hogy a Képviselı – testület döntsön arról, hogy az 1-es vagy 2-es határozati javaslatot
szeretné, s ezt követıen döntsenek a többirıl.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Úgy gondolja, hogy a státuszról most kell beszélni, mert
ez személyi kérdéseket érint.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy mind a kettı javaslatnál kell egy olyan mondat,
ami a státusz létrehozásáról dönt, ám az 1-es javaslatnál még a pályázat kiírást is bele kell
foglalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy javaslat.
Nincs köszönöm. Javasolja, hogy elıször szavazzanak arról, hogy az 1-es határozati javaslattal
egyetértenek e, s ennek függvényében majd szavaznak a státuszról.
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
2
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
83,33
83,33
16,67
16,67
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az elıterjesztés 1. számú határozati
javaslatában foglaltakkal egyetért.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja dönteni kell arról, hogy státuszt hoznak létre és arról,
hogy hány órás legyen az. İ maga 1 státuszra 4 órában tesz javaslatot. Kéri, hogy a jegyzı úr
intézkedjen.
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Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy a munkáltatói jogokat nem önállóan gyakorolja.
El kell dönteni, hogy milyen keretek között írják ki a pályázatot, amit meg kell jelentetni, el kell
dönteni, hogy mekkora költségvetéssel gazdálkodjon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy érkezett egy javaslat. İ ezt annyival
egészítené ki, hogy a határidı október 1-je legyen, addig az intézményvezetı megbízottként
végezné a feladatát.
Jablonkay Mária, vendég: Elmondja, hogy nem csak akkor dolgozik, amikor nyitva tartás van,
hanem más esetekben is.
Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy véli, hogy egy fı 4 órában az kevés. Megkérdezi, hogy mi
lesz akkor, ha a munkavégzésben betegség akadályozza, ki helyettesíti akkor. Ezen gondolkodni
kellene.
Ordódy György, képviselı: Szerinte az idejébıl a 6 órát ki tudná gazdálkodni, de úgy gondolja,
hogy ezt elıször az iskolával kellene megbeszélnie.
Cser Angéla, képviselı: Hozzá teszi, hogy ha egy fıre írják ki, akár 8 órára is felvihetik.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Felhívja a képviselık figyelmét arra, hogy jelenleg olyan
személyi kérdésekrıl beszélnek nyilvános ülés keretében, ahol nevek merülnek fel, javasolja,
hogy zárt ülésen tárgyaljanak személyi kérdésekrıl. Ha változás van – teszi hozzá – a
költségvetési rendeletet is módosítani kell.
Emesz Lajos, alpolgármester: Ordódy képviselı úr felvetésére azt feleli, hogy az iskolának
semmi köze ahhoz, hogy az intézményvezetı miként és hány órában látja el a feladatot. Ha valaki
szerint nem jó a javaslat, tegyen más javaslatot.
Lırincz Beáta, képviselı: Megkérdezi, hogy 6 órás státuszban elvégezhetık e a feladatok.
Jablonkay Mária, vendég: Azt feleli, hogy igen. Ha több idıtartam áll rendelkezésre akkor
egyéb dolgok is megoldhatók lennének, s ha neki ásatáson vagy konferencián kel részt vennie,
akkor másik személy megoldhatná a feladatot.
Ordódy György, képviselı: Javasolja, hogy maradjanak az eredeti elképzelésnél, s ha jövıre
változás van, akkor a költségvetés függvényében még dönthetnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb javaslat. Nincs, köszönöm.
Majd felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy 1 fı,
4 órás közalkalmazotti állással, továbbá azzal, hogy a határidıt az intézményvezetıi
pályázat lebonyolítására 2011. október 1-vel határozzák meg.

Szavazás eredménye
#: 185

Száma: 11.06.27/125/0/A/KT
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Ideje: 2011 június 27 18:52
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Kiegészített 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
Lırincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán

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. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 110/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy Dr.
Jablonkay István Helytörténeti Győjteményt, mint muzeális jellegő kiállítóhelyet 2011.
július 1-jétıl önállóan mőködı intézményként mőködteti, 1 fı, 4 órás közalkalmazotti
állással. Egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg, míg az intézményvezetıi pályázat
lebonyolításának határidejét október 1-ben rögzíti.
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11. napirend: 126/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési kiírások
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az elıterjesztés kapcsán elmondja, hogy a 2-es és 3-as tételt
visszavonja, tekintettel arra, hogy az óvodák tekintetében ısszel kiírásra kerül egy pályázat, míg
a nagy összegő hitel esetében az indok az, hogy könyvvizsgálói elemzés kellene. Ismerteti, hogy
mire történne kiírás, azaz a Hivatal akadálymentesítésére, hitelfelvételre az Avar és Cserje utca
rendezése céljából és az Avar valamint a Cserje utca megépítésére. Elmondja, hogy alapvetıen 3
ajánlattevıt elég lenne megjelölni, de ı ötre tett javaslatot. Az Avar, Cserje utca megépítése
kapcsán javítja a határozati javaslatot, úgy, hogy 4 éves garanciát jelöl meg. Hozzá teszi, hogy
Bíráló Bizottságot is kell választani, melyre a határozati javaslatokban tett javaslatot.
Cser Angéla, képviselı: Kéri, hogy a legutolsó határozati javaslatból a Bola 95 Kft-t húzzák ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Rendben. Megkérdezi, hogy tegyenek e mást be helyette.
Ordódy György, képviselı: Azt javasolja, hogy maradjon négy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: A 4-eshatározati javaslatnál kéri javítani a parkolót járdára,
míg az 5-ös határozati javaslatnál a Bíráló Bizottságba Kıvári András képviselı urat javasolja
beválasztani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy hivatalosan, aki elıkészíti az anyagot, az
nem szavazhat. Ezért nem javasolt képviselıket, de ha a képviselı úr elvállalja, akkor befogadja a
javaslatot. Megkérdezi, hogy van e még hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Majd
felteszi szavazásra az 1. határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 186
Száma: 11.06.27/126/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:00
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Hivatal akadálymentesítése

Eredménye
Igen
Nem

Voks:
10
2

Szav%
Össz%
83,33
83,33
16,67
16,67
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Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
12
0
0
12

0,00
100.00

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

0,00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 111/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
hirdetmény közzétételével induló általános egyszerő eljárás keretében közbeszerzést ír ki a
Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
az EU pályázat tartalma szerint megjelentesse a kiírást.
Az Eseti Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket vagy meghatalmazottjaikat
választja: Dr. Beregszászi Márk, Lazri Nordin, Páva Józsefné.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az elhangzott és általa befogadott módosítások szerint
felteszi szavazásra a 4. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 187
Száma: 11.06.27/126/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:01
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Hitel (Avar és Cserje utca)
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
7
3
2
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
58,33
58,33
25,00
25,00
16,67
16,67
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 7 fı igen szavazattal 3 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület 112/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
általános egyszerő eljárással az MFB Sikeres Magyarországért Hitelprogram keretében 85
millió Ft fejlesztési hitel felvételére. A hitelcél: útépítés, azaz az Avar és Cserje utcák és
járdák megépítése.
A képviselıtestület a beruházási keretek terhére vállalja a szükséges önrészt (5%) és a
közbeszerzési eljárás költségeit
A hitel összege 85 Millió Ft
A hitel futamideje: 20 év
A hitel tıke visszafizetésének türelmi ideje 2 év
Törlesztési ütemezés: negyedévente
Elıtörlesztés: költségmentesen
Egyéb költségek: csak a kamat lehet, más költség nem
Meghívott ajánlattevık: OTP Bank NyRt., Unicredit Bank ZRt., K&H Bank ZRt.,
Pilisvörösvár és Vidéke Takarék Szövetkezet, MKB Bank ZRt.
Az Eseti Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket vagy meghatalmazottjaikat
választja: Dr. Beregszászi Márk, Bárdos Ibolya, Emesz Lajos.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az elhangzott és általa befogadott módosítások szerint
felteszi szavazásra az 5. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 188
Száma: 11.06.27/126/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:02
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Avar és Cserje utcák megépítése

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
2
2
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
66,66
66,66
16,67
16,67
16,67
16,67
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 8 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület 113/2011. (VI.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy
általános egyszerő eljárással, az Avar és Cserje utcák megépítésére közbeszerzést indít.
Kivitelezés: Fıvállalkozói generál kivitelezés
38

Referenciák: Az elmúlt 5 évben legalább 1db nettó 50 M Ft-nál nagyobb mélyépítés vagy
felújítása.
Az elmúlt 3 évben összesen minimum 100 millió Ft nettó értékő egyéb mélyépítési munka
Fizetési ütemezés: Mőszaki ellenır igazolása szerint a készültségi fokoknak megfelelıen 2
részletben
Visszatartási garancia: a 2. részlet utalása elıtt a teljes összeg 5%-ának visszafizetésével a
garanciavállalás idıtartamára
Garanciavállalás: 4 éves teljes körő garancia.
Meghívott ajánlattevık: Penta Kft (2100 Gödöllı, Kenyérgyári út 1/E), PUHI-TÁRNOK
Kft (2461 Tárnok, Fehérvári út 34), Rodart Kft (1028 Budapest, Kokárda u. 25.),
VIANOVA 87 Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
Az Eseti Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket vagy meghatalmazottjaikat
választja: Dr. Beregszászi Márk, Páva Józsefné, Lazri Nordin, Kıvári András.

12. napirend: 127/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés közbeszerzési terv módosítása
tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a terv idıközben az igényeknek
megfelelıen változik. Hozzá teszi, hogy a tanácsadó jelezte azt, hogy a becsült értéket nem kell
feltüntetni, így ennek megfelelıen módosítja a határozati javaslatot. Megkérdezi, hogy van e
hozzászólás. Nincs, köszönöm. Majd az elhangzottaknak megfelelıen felteszi szavazásra a
határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 189
Száma: 11.06.27/127/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:03
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: Módosított közbeszerzési terv

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
8
1
1
10
2
0
12

Szav%
Össz%
80,00
66,67
10,00
8,33
10,00
8,33
100.00
83,33
16,67
0,00
100.00
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Cser Angéla
Kıvári András
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lırincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Szeghy Krisztina

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

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 8 fı igen szavazattal 1 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 114/2011. (VI.27.) számú határozatával a 2011. évre
vonatkozó módosított közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:
Közbeszerzés tárgya

Típus

Idızítés
év, hó

Hirdetmény közzétételével induló
általános egyszerő eljárás
Hirdetmény közzétételével induló
Közúti burkolatépítés
általános egyszerő eljárás
Kbt IV. fejezet szerinti nyílt vagy
Hulladékszállítás/ártalmatlanítás
tárgyalásos eljárás
Közétkeztetés
Kbt IV. fejezet szerinti nyílt eljárás
Iskola tervpályázat
Tervpályázat
Hirdetmény közzétételével induló
Kék Óvoda felújítás
általános egyszerő eljárás
Hirdetmény közzétételével induló
Csatornahálózat-építés
általános egyszerő eljárás
Hirdetmény közzétételével induló
Hivatal akadálymentesítés
általános egyszerő eljárás
Hitelezı pénzintézet
Közösségi értékhatárt meghaladó, Kbt IV.
kiválasztása (fejlesztési hitel) fejezet szerinti nyílt eljárás
Óvoda-építés
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CPV

2011. 04

45214100-1

2011. 04

45233220-7

2011. 08

90121100-2

2011. 06
2011. 07

15894200-3
74223000-8

2011. 04

45214100-1

2011. 10

44163112-8

2011. 10

45210000-2

2011. 06

66130000-0

13. napirend: 128/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés az 51/2011. (III.30.) határozat
kiegészítése tárgyában
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az elıterjesztést, miszerint a Képviselı- testület
51/2011.(III.30.) számú határozatában döntött a közbeszerzési bizottság tagjairól, melynek a
kiegészítése szükséges, az elıterjesztésbe foglalt indokok szerint, úgy, hogy a Bíráló Bizottság
tagjainak megbízatása „A solymári Kék Óvoda épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás jogerıs lezárásáig tart. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy kérdés. Nincs,
köszönöm. Majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 190
Száma: 11.06.27/128/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:04
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 51/2011. számú határozat kiegészítése

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
2
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
Tordai Miklós
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter

Szav%
Össz%
83,33
83,33
16,67
16,67
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 2 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 115/2011. (VI.27.) hogy az 51/2011. (III.30.) számú
határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
A Bíráló Bizottság tagjainak megbízatása „A solymári Kék Óvoda épületenergetikai
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás jogerıs lezárásáig tart.

14. napirend: 129/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú rendelet módosítása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a szociális rendelet módosítására szakember
javaslatára kerül sor, abból a célból, hogy az önkormányzatnak lehetıség adódjon segélyszámla
megnyitására, úgy, hogy a károsultnak ne keletkezzen adókötelezettsége.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Részben választ kapott a kérdésére. Egyetért abban, hogy
mindenki számára legyen jogosultság, ugyanakkor úgy látja, hogy mérlegelni kellene a
tekintetben, hogy a károsultnak volt e biztosítása vagy nem.
Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy ez a jövı évi költségvetéstıl lesz e érvényes.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Ismerteti a rendelt tervezet 4. §-át miszerint Vis maior –
különösen tőz, víz által, illetve elıre nem látható, emberi erıvel el nem hárítható természeti erı
által okozott kár – esetén a Polgármester jogosult az Önkormányzat által erre a célra nyitott
számlán adományt győjteni és az összegyőjtött adományok összegét a tárgyévi költségvetési
rendeletben e feladatra tervezett összeghatárig kiegészíteni és az adományok összegét segély
formájában a kár helyreállítására fordítani. Hozzá teszi, hogy ez az összeg jelenleg nulla forint,
de ha döntenek róla, akkor a költségvetés módosíthatják.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a rendelt tervezet szerint nem tesznek
különbséget aközött, hogy volt e valakinek biztosítása vagy nem. Ez ettıl független. Az
önkormányzat mérlegelve a körülményeket dönthet a tekintetben, hogy ad e segélyt vagy nem.
Jelen esetben megállapították, hogy a károsult család egyébként is rászorult lenne. Hozzá teszi,
hogy személyesen jártak kint.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy ha születik egy szabályozás, akkor már
nincs jogosultsága arra az önkormányzatnak, hogy nem ad.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a segélyezés a szociális keretbıl történik.
Jelen esetben másról van szó, arról, hogy erre a segélyszámlára befizetnek, mely összegbıl a
károsultakat segítik. Ennek a jogi formáját teremtik most meg.
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Lırincz Beáta, képviselı: Azt látja, hogy a polgármesternek van jogosultsága e tekintetben.
Nem kötelezı – teszi hozzá – adni.
Kıvári András, képviselı: Egyetért Szentkláray képviselı úrral. Ha több károsult van, ez
alapján lehetne mérlegelni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt válaszolja, hogy a jogosultság nem kötelezvény. Semmi nem
kötelezı az önkormányzatnak, ha több száz házon károsodik a tetı, akkor sem tudnak annyi pénzt
kiutalni. Nem szabad a segélyt és a segélyszámlán összegyőjtött pénzeket összekeverni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy javaslat.
Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 191
Száma: 11.06.27/129/0/A/KT
Ideje: 2011 június 27 19:16
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerő szavazás
Tárgya: 6/2011 (III.30.) számú rendelet módosítása

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

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

Szav%
Össz%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.00
100,00
0,00
0,00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást. Megállapítja, hogy a szavazás
végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 27-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.
30.) számú rendelet módosításáról szóló 20/2011.(VI.28.) számú rendeletét megalkotja.

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy most van mód és lehetıség a kérdéseket
feltenni.
Kıvári András, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a súlykorlátozás kapcsán
kétszer is írt a jegyzı úrnak. Konkrét példákat említett, mely azt igazolja, hogy a gyakorlatban a
rendelet egyes rendelkezései nem túl szerencsésen alkalmazhatók. Újra kellene gondolni ezt. Ezt
követıen a vasút környékére tér ki, ahol egyre több autót törnek fel. Ennek kapcsán felajánlás
érkezett a tekintetben, hogy kamerákat helyeznének ki. Megkérdezi, hogy van e lehetıség arra,
hogy lépjenek ez ügyben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy igen, de a mőszaki, technikai feltételeket
meg kell oldani. Javasolja, hogy a súlykorlátozásra a közlekedésbiztonsági munkacsoport tegyen
javaslatot.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy a rendelet hatálybalépése óta jóval kisebb
teherautók közlekednek Solymár területén. A rendeleten – teszi hozzá – valóban lehet csiszolni.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a Hısök utcai lakók megkeresték ıt, s kérték, hogy
helyezzenek ki sebességkorlátozó táblákat, illetve virágágyásokat is szeretnének. Kéri, hogy a
közlekedésbiztonsági munkacsoport vizsgálja meg a sebességkorlátozás lehetıségét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nincs akadálya.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy a kerekhegyi forgalomcsillapítás ügye hol tart.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy a behajtási engedélyek postázásra kerültek.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy mikortól.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt válaszolja, hogy július 1-tıl. Elsı körben a kerekhegyi
lakcímmel és gépkocsival rendelkezık kapják meg a behajtási engedélyt.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy hol tart a hókotró beszerzés.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ajánlatok vannak, de másik alternatíva is
felmerült, illetve közbeszerzés szempontból is meg kell vizsgálni az ügyet. A hókotrót bérleti
konstrukcióban tudják beszerezni, ám addig nem dönthetnek, míg nem látják, hogy
szeptemberben az adók miként folynak be. Jelenleg – teszi hozzá – a költségvetésben az
ingatlaneladások tekintetében van egy nagy lyuk, ezentúl a régrıl megörökölt perek alakulását
sem tudják. Ha bizonyos adóbevételek nem teljesülnek, akkor át kell gondolniuk azt, hegy merre
mennek tovább. Megkérdezi, hogy van e egyéb. Nincs, köszönöm. Megköszöni a munkát majd a
nyilvános ülést 19:20 perckor bezárja.

Solymár, 2011. július 18.
A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita

A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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