Jegyzıkönyv
Rendkívüli Nyílt
Képviselı-testületi ülésrıl
Idıpont: 2011. május 9. (hétfı)
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, társadalmi megbízatású alpolgármester
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató
Szögi Balázs, Igazgatási Iroda vezetıje
Hámori Anna, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy Dr.
Szentkláray Ferenc képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, míg Kıvári András
azt, hogy késik.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május hó 9. napján
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 83/2011. sz. elıterjesztés: A tehergépjármővek úthasználatáról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
2. 84/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény
önálló gazdálkodói jogkörének megvonásából eredı feladatok tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
3. 85/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál
mőködı Iskolaszék Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
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Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
4. 86/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
elızetes tantárgyfelosztásához szükséges szempontok kialakítása és jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
5. 87/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011/2012-es tanévre beiratkozott elsıs évfolyam oktatási program szerinti megbontása
ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
ZÁRT ÜLÉS:
6. 88/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Posovszky Márton kérelme ügyében
Elıterjesztı: Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van e hozzászólás
vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Megkérdezi, hogy napirend elıtt kíván e valaki felszólalni
vagy napirend után a kérdés lehetıségével élni.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy két kérdése lesz a végén.
Tordai Miklós, képviselı: Jelzi, hogy egy kérdése lesz.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy két tájékoztatója lesz.
Ordódy György, képviselı: Két kérdést kíván majd feltenni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy módosító javaslat nem
érkezett, felteszi szavazásra az eredeti napirendi pontokat.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta az eredeti napirendet. (16:11)

1. napirend. 83/2011. sz. elıterjesztés: A tehergépjármővek úthasználatáról szóló
rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy sok probléma van a behajtásokkal,
csıtöréseket és útbeszakadásokat okoznak a nagy teherautók. A Hivatal ennek
kiküszöbölésére elkészített egy rendelet-tervezetet, melynek elıterjesztıje a jegyzı úr, akit
most Szögi Balázs helyettesít. Megadja neki a szót.
Szögi Balázs, irodavezetı: Elmondja, hogy a kiküldött és most kiosztott között anyag között
eltérés van, egy bekezdés kikerült, nevezetesen a 4. § (5) bekezdése már nem szerepel az új
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változatban. Ennek oka, hogy a Szervezetfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenırzı
Bizottság ülésén arra az álláspontra jutottak, hogy egy évre szóljon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy az elıterjesztı maga javította. Majd
megadja a szót Szeghy Krisztina képviselınek.
Szeghy Krisztina, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Budaligeti út elıtt, a II.
kerületben egy 6 tonnás súlykorlátozó tábla került kihelyezésre. Elmondja, hogy a rendelet 6.
§. (4) bekezdése szerint a Koppány Márton utcába behajtási engedéllyel sem lehet behajtani.
Ezt átgondolná, mert súlyos következményei lehetnek.
Szögi Balázs, irodavezetı: Azt feleli, hogy kivételt képeztek erre a dologra. A bizottságon is
beszélték, hogy ha olyan ingatlanról van szó, ami csak a Koppány Márton utcán keresztül
közelíthetı meg, az kivételt képez.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: A 4 §. (2) bekezdését idézi, miszerint az építtetı köteles az
engedélyt újabb egy évre meghosszabbítani. Megkérdezi, hogy lehet e olyan megoldást
találni, ami lehetıvé teszi, hogy idıarányosan történhessen a meghosszabbítás, hogy ne a
teljes összeget kelljen fizetni.
Szögi Balázs, irodavezetı: Azt válaszolja, nem jelent akkora összeget, hogy arányszámokkal
számoljanak. Az arányszámok egyrészt túlbonyolítanák a helyzetet, másrészt akár még
ösztönzı is lehet, arra vonatkozóan, hogy ne legyenek túlcsúszások, ha az építtetı kiszámolja,
hogy miként ütemezze be az építési vagy bontási munkát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy az
építtetı legyen köteles meghosszabbítatni az engedélyt, a számára megfelelı idıre, tehát a
rendelet 4 §. (2) bekezdésébıl az újabb egy évre törlıdjön. Felteszi szavazásra a módosító
javaslatot.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát –
miszerint a 4 §. (2) bekezdésének utolsó elıtti sorából az „újabb egy évre” töröljék –
elfogadta. (16:18)

Cser Angéla, képviselı: A rendelet 3 §. (2) bekezdésében azt olvassa, hogy az
Önkormányzati Útalap számlájára kell megfizetni. Megkérdezi, hogy van e ilyen alapja az
önkormányzatnak.
Szögi Balázs, irodavezetı: Azt feleli, hogy jelenleg még nincsen, de a Pénzügyi Osztály
intézkedni fog, hogy legyen.
Cser Angéla, képviselı: Az 5. §. (3) bekezdését idézi, miszerint engedélyes köteles a szállítás
útvonalát folyamatosan tisztántartani, az engedélyezett idıtartam végén az utat eredeti
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állapotára helyreállítani. Ez egy közös szabályokra utaló pont. Szerinte ez az építésnél és a
bontásnál van csak, nem pedig egyszeri behajtási engedélyre vonatkozik. Megkérdezi, hogy
ezt a passzust nem e kellene áttenni az építésbe és a bontásba.
Szögi Balázs, irodavezetı: Azt feleli, hogy ez egy birtokvédelembe bevett kifejezés. A
tisztántartásra vonatkozik, hogy ne legyen olyan probléma, hogy a sarat és egyéb
szennyezıdéseket felhordják.
Cser Angéla, képviselı: Az 5. §. (7) bekezdésére tér ki. Megkérdezi, hogy ez a pont nem e
az építésre bontásra vonatkozik e csak megint. Továbbá, hogy nem e az 1. §. (1) bekezdésére
vonatkozik.
Szögi Balázs, irodavezetı: Azt feleli, hogy a 2 §. (1) bekezdésében alapvetıen a község
egészére vonatkozó 7,5 tonnás szabályozás szerepel. Amire itt szerettek volna utalni, az nem
más, mint az ennél szigorúbb szabályozással érintett területek.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy ha a Koppány Márton utcában engedéllyel se lehet
behajtani, akkor a Kerekhegy megközelítése lehetetlenné válik, mert a Budaligeti út felıl ott
van a tábla és ott van a híd, amit ugyan még nem vettek át a Pilis Parkerdıtıl, de ha átveszik,
akkor az állapotát fel kell mérni, hogy milyen súlykorlátozást lehet majd alkalmazni. Ha itt
nem fogják megfogni, hogy ott ne menjenek a 40 tonnás autók, akkor nagyobb kárt
okozhatnak, mert akkor a hidat teszik tönkre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a rendelet 6 §.-ának (5) bekezdése kitér
erre, miszerint kivételt képeznek a csak ezen utcából megközelíthetı ingatlanra behajtó
tehergépjármővek.
Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy a Koppányra és a Kerekhegyre hogyan mennek
fel?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ha a Koppányon van egy építkezés,
akkor az csak ebbıl az utcából megközelíthetı. Hozzá teszi, hogy a Kerekhegy is.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy akkor miért tették bele.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez egyrészt bevételt jelent az
önkormányzatnak, másrészt sokba kerül a kátyúzás.
Cser Angéla, képviselı: Akkor nem kell nevesíteni a Koppány Márton utcát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ez pontosan arra hivatott, hogy a Koppány Márton
utcában az átmenı forgalmat tiltja.
Cser Angéla, képviselı: A rendelet 7. §.-ának (2) bekezdését idézi, miszerint a szabálysértés
elkövetıjével szemben a rendırség, a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának erre
felhatalmazott ügyintézıje, a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. Elmondja,
hogy itt ellentmondás van, mert a behajtási engedélyben ez nincs feltüntetve, csak a rendırség
és a közterület, míg a rendelet 7. §.-ának (2) bekezdésében a testület is benne van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy nincs benne a testület, a testület

4

hivatalának ügyintézıjét nevesítik. Hozzá teszi, akár azt is odaírhatják, hogy Polgármesteri
Hivatal.
Szögi Balázs, irodavezetı: Elmondja, hogy szabálysértéseknél ez mindig így van, a
törvényben is.
Cser Angéla, képviselı: Hiányolja a hivatkozást arra vonatkozólag, hogy a díjtételeket
milyen idıközönként vizsgálják felül.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ezt meg lehet tenni, de nem javasolja,
hogy inflációkövetést építsenek bele, mert nem jönnek ki egész számok. Hozzá teszi a
képviselı –testületnek idırıl idıre felül kell vizsgálni, amit érdemes átgondolni bizonyos idı
eltelte után.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja elhangzott az, hogy az úthasználati díjak
nem képeznek jelentıs összeget, de szerinte ez nem így van. 60 m2 - nél (alul,felül) 150 ezer
forint. Soknak találja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Lehet, hogy sok, de gondoljanak bele abba, ahhoz, hogy
a belterületi utak aszfaltosak legyenek, - egyszer kiszámolta - 8-9 milliárd forintra lenne
szükség. Évente több mint tíz millió forintot költenek útjavításra, melyek jelentıs részét
útterhelésbıl adódó hibák javítására használják fel. Példaként az öt éve épült Homok utcát
említi, ami még viszonylag új, de már látszik rajta a terhelés. Hozzá teszi, hogy a javításokon
túl még utat is kellene építeni.
Ordódy György, képviselı: Megkérdezi, hogy miként szereznek érvényt ennek a
rendelkezésnek. A javaslata az, hogy feltétlen kamerák kellenek, a Koppány utcánál, a
Kerekhegy bejáratánál akár egy - két vak kamerát is ki lehet helyezni. İ maga kevesli a díjat,
mert iszonyú károk keletkeznek. Példaként elmondja, hogy a Koppány utcában az egyik
ismerıse kutyáját ütötték el, a néni mellett, úgy, hogy észre sem vették. Életveszélyes. Ha
nem tudnak érvényt szerezni, bármit írhatnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselıvel. Elmondja, hogy már vannak
kamerák, de akár egy-két fantom kamerát is ki lehetne helyezni, ám az ellenırzés alapvetıen
a közterület felügyelıkre hárul.
Szögi Balázs, irodavezetı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy ez ügyben már egyeztettek
a rendırséggel és a közterület felügyelettel. Abban egyeztek meg, hogy ha megszületik a
rendelet, akkor együttes ellenırzéseket fognak végezni. 1-2 hét szigorú ellenırzésre
gondoltak, aminek visszatartó ereje lesz.
Szeghy Krisztina, képviselı: İ maga is fontosnak tartja a rendelet betartatását, ezért az
ellenırzés fontosságát hangsúlyozza, mert e nélkül nincs értelme. Az útalap létrehozására
szeretne biztosítékot kapni, javasolja, hogy szabjanak ki határidıt, hogy az így befolyt díjak
ide kerüljenek. Kéri hogy, a környezetvédelmi bírságok is a Környezetvédelmi Alapba
kerüljenek. Hozzá teszi, ezekben az ügyekben kéri az Igazgatási Iroda vezetıjének segítségét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a pénzügyi iroda hatásköre. Tekintettel
arra, hogy a jegyzı úr csütörtökön lesz, legkorábban csütörtökön megnyitható az
Önkormányzati Útalap. Úgy tudja, hogy a környezetvédelmi bírságra van számla.
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Lırinc Bea, képviselı: Elmondja, hogy a rendelet 4. számú melléklete rendelkezik arról,
hogy a 7,5 tonnánál kisebb súlykorlátozások hol vannak érvényben. Az ı körzetében 5 tonnás
korlátozás érvényes, aminek örül, mert ott kifejezetten rossz állapotban vannak a nemrég
készült utak. Azonban a Leejtı utca kimaradt, ezért javasolja azt belevenni.
Szögi Balázs, irodavezetı: Befogadja a javaslatot.
Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy nem e lenne érdemes a közlekedési koncepcióra
hivatkozni, tekintettel arra, hogy rendelt módosítást igényelne, ha változik a koncepció.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az a probléma a koncepcióval, hogy a
mai napig nincs elfogadva, a mai napig tárgyalás alatt van. Megkérdezi, hogy van e további
hozzászólás vagy javaslat. Nincs, köszönöm. Megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak a
rendeletrıl.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a tehergépjármővek úthasználatáról szóló 12/2011.
(V.9.) számú rendeletét megalkotja. (16:37)

2. napirend. 84/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Többcélú
Oktatási Intézmény önálló gazdálkodói jogkörének megvonásából eredı
feladatok tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a következı napirend a Hunyadi Mátyás
Többcélú Oktatási Intézmény önálló gazdálkodói jogkörének megvonásából eredı feladatok
tárgyában készült. Megadja a szót az elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy bizonyára emlékeznek a képviselık az elmúlt
Képviselı-testületi ülésre továbbá, hallották azt is, hogy az elmúlt hetekben többedmagával
igyekeztek az iskola segítségére lenni, amiért ezúton is köszönetet mond Lırincz Beáta,
Takácsné Nagy Eszter és Dobrovkáné Dér Borbála képviselıknek. A Képviselı-testület
legutóbbi ülésén az a döntés született, hogy az iskolától megvonják az önálló gazdálkodói
jogkörét. A döntést követıen az intézmény vezetıjével egyeztettek arról, hogy az iskolában,
jelenleg gazdasági területen dolgozó 5 fı alkalmazottat miként érinti ez a döntés. A
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának a döntésbıl adódóan plusz feladatai adódnak,
amihez jelenleg még nincs plusz létszám rendelve. A javaslat szerint a Hivatal 2 fıt átvenne
az 5 fıbıl, akiknek a fel nem használt illetményét a Polgármesteri hivatal tartalékkeretébe
vennék vissza. Hozzá teszi, hogy errıl már egyeztettek az érintettekkel. 2 munkatárs az
iskolában maradna, akik az iskola titkári és könyvtárosi feladatokat látnák el, míg egy
álláshely oktatási szakfeladatra kerülne annak érdekében, hogy a pillanatnyilag külsısként
foglalkoztatott rajztanár álláshelye meglegyen. Ezen kívül javaslatuk szerint a titkársági
feladatok ellátására a polgármesteri hivatal általános tartalékkeretének a terhére álláshelyet
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kell biztosítani, továbbá szükséges arról is dönteni, hogy felhatalmazzák a Polgármesteri
Hivatalt az álláshelyek betöltésére, a szükséges munkajogi lépések megtételére, valamint az
átszervezés lebonyolítására, illetve a költségvetésben történı átvezetésre. Hozzá teszi az
áthelyezésbıl adódó feladatokat ily módon lehet megoldani.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Szívesen látott volna számokat, mert ezek elvek,
amikkel egyet értenek. Elmondja, hogy az elıterjesztésben fel nem használt
pénzmaradványról van szó. Megkérdezi, hogy az mennyi. A létszámbıvítés kapcsán a 2 fıt
kevesli, még egy plusz fıt javasol, mert a pénzügyesek alig bírják a feladatokat. Megkérdezi,
hogy a D 13-as kategória az pedagógust takar –e.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy gazdasági munkatársat takar. Elmondja, hogy
a két fı illetménye nem lesz felhasználva az iskolában, az visszakerül a Hivatalhoz. A jegyzı
úr tájékoztatás szerint számukra tudják biztosítani azt a bért. Egyetért azzal, hogy valóban jó
lenne még egy fı, aminek nincs akadálya tekintettel arra, hogy üres álláshely van. A jegyzı úr
pályáztatás útján fogja kiválasztani a feladatra alkalmas személyt. Így összesen 3 fıvel fog
növekedni a létszám. A pénzmaradvány a két álláshelyekhez tartozó 2011. július 1-ig
felhasznált bérrel csökkentett éves összeg, amit összegszerően meg fog kérdezni a Pénzügyi
Irodától.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Szeretné, ha a B pontot
kiegészítenék. Az álláshelyét a dolgozónak miként sikerül felszabadítani. Arról beszéltek,
hogy keresik a nyugdíjaztatás lehetıségét. Ezt szeretné pontosítani.
Emesz Lajos, alpolgármester: Ez valóban felmerült, abban állapodtak meg, hogy megnézik
a lehetıségét annak, hogy a dolgozó korengedményes nyugdíjba vonulhasson, úgy, hogy a
munkáltató a hátralévı idıre kifizeti részére a nyugdíjat. Ezt nem lehet határozatba foglalni,
mert ahhoz kell az a bizonyos megállapodás, amit a munkavállaló megköt a munkáltatóval.
Ha a munkavállaló megkéri a nyugdíjfolyósítótól az adatokat, akkor a munkáltató meg tudja
fizetni a nyugdíjfolyósítónak ezt az összeget.
Tordai Miklós, képviselı: Megkérdezi, hogy mit keres az e) pont a határozati javaslatok
között, mi köze van a titkársági feladatoknak az iskolához. İ maga errıl a jegyzı úrral 2-3
hete egyeztetett és ı másként interpretálta.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy ı maga is egyeztetett a jegyzı úrral,
gyakorlatilag ı írta a határozati javaslatot. Kéri, hogy ezt ne kössék az iskolához, egy füst
alatt szerették volna lebonyolítani a státuszok helyretételét.
Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy érzi, hogy összemosnak dolgokat. Az e) pontot kivenné,
míg a b) pont tekintetében az iskola igazgatójával ért egyet, egyértelmően kellene
meghatározni.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Elmondja, hogy valóban elindultak
a tapogatózó lépések, de megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha az elképzelés mégsem
valósul meg. Akkor mi lesz a dolgozóval? Örülne, ha kapnának egy ütemtervet arra
vonatkozóan, hogy miként történik az önálló gazdálkodás megszüntetése. Hozzá teszi, hogy
nekik is sőrő a program, példaként többek között azt említi, hogy most az Oktatási Hivatal
ellenıriz. Hozzá teszi, ha a b) pontot megszavazzák, akkor egy dolgozónak nincs állása.
Megkérdezi, hogy miként lesz ez akkor. Meg kellene várni, hogy tisztán lássanak.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy tudja, hogy kellıképpen le lettek egyeztetve.
Emesz Lajos, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy kellıképpen egyértelmő a b) pont. Ennél
jobban egyértelmővé tenni úgy, hogy a munkavállaló álláspontját nem ismerik, az ı feje fölött
határozatot hozni nem tudnak. Hozzáteszi, hogy Jogi szempontból a munkajogász is
megnézte, aki azt mondta, hogy ez a dolog megléphetı. Nincs kétség benne afelıl, hogy a
munkavállaló nem teszi ezt meg. Ütemtervvel kapcsolatban azt feleli, hogy a labda az
intézkedési tervvel az iskolánál van, míg az önkormányzat részérıl folyik az önálló
gazdálkodás megszüntetésével kapcsolatos feladatok ütemezése, a jövı hétre elkészül.
Kérésüknek megfelelıen azt is figyelembe vették, hogy június végén kirándulni mennek.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Megkéri az iskolaigazgatót, hogy konkrétan kérdezze meg
a dolgozótól, mert azért ültek itt legutóbb másfél órát, hogy olyan megoldást találjanak, ami a
dolgozónak is megfelel.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Azt feleli, hogy akkor lesz valóság,
ha a dolgozó elindítja a kérelmet. İ maga még ilyen felszólítást nem kapott, csak beszélgetés
szintjén történt ez meg. Segítség kell abba, hogy milyen formában kell intézni. Hozzá teszi,
hogy a dolgozó a kérelmét benyújtotta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy sokszor van olyan, hogy hoznak egy
határozatot és ha az érintett fél nem fogadja el akkor újra tárgyalják.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy mi köze van az e) pontnak az iskolához.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy kivehetik és hozhatnak rá külön
határozatot.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy ez egy létszámbıvítésrıl szól e konkrétan.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy igen. Ez a költségvetésben van, nem
egy extra létszámemelés, hanem egy státusz meghatározás. Azt javasolja, hogy hagyják
benne. Megkérdezi, hogy van e még hozzászólás, vagy konkrét módosító javaslat. Nincs,
köszönöm. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület a 80/2011. (V.9.) számú határozatával – figyelemmel
a Képviselı-testület 69/2011. (IV.28.) sz. határozatában foglaltakra – úgy dönt, hogy
a) a Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény (továbbiakban „Intézmény”)
2011. évi költségvetésében „az általános iskolai oktatás” szakfeladaton betervezett
1 fı E/13 kategória (gazdasági vezetı); 1 fı D/4 kategória (pénzügyi ügyintézı)
álláshelyen dolgozó közalkalmazottat jogviszonyváltással, hozzájárulásuk esetén
átadja a Polgármesteri Hivatal mint jogutód munkáltató részére – 2011. július 1.
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b)

c)
d)

e)
f)

napjától; egyben felkéri az érintetteket, hogy a jogviszonyváltással kapcsolatos
eljárásokat folytassák le.
az Intézmény általános iskolai oktatás szakfeladatán egy fı gazdasági álláshelyet
(D/13 kategória) átcsoportosít pedagógus álláshelyre, egyben felhatalmazza az
Általános Iskolát, hogy meglévı megbízási szerzıdéses jogviszonyokat jogszabály
szerint rendezze pedagógusi álláshely betöltésével;
az a) pontban rögzített álláshelyekhez tartozó fel nem használt pénzmaradványt
2011. július 1. napjával elvonja és az általános tartalék keretbe helyezi,
a Polgármesteri Hivatal részére – figyelemmel az a) pontban foglaltakra – 2 fı
létszámbıvítést engedélyez 2011. július 1. napjával a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Iroda álláshelyének bıvítésére, erre az általános tartalékból
biztosít keretet a Polgármesteri Hivatal részére;
a Polgármesteri Hivatal részére 1 fı köztisztviselı álláshelyet biztosít titkársági
feladatok ellátására az általános tartalékkeretbıl 2011. június 1. napjától;
felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt az álláshelyek betöltésére és a szükséges
munkajogi lépések megtételére, valamint az átszervezés lebonyolítására, illetve
felkéri a 2011. évi költségvetési rendelet módosításainak átvezetésére. (17:03)

3. napirend. 85/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatnál mőködı Iskolaszék Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a következı napirend az Iskolaszék
SZMSZ-ének jóváhagyása. Megadja a szót az elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy újjá alakult az iskolaszék. Új vezetése lett,
ahová Takácsné Nagy Eszter képviselıt delegálták, akinek köszönhetıen az egész SZMSZ-t
átírták. A fenntartó kötelessége az SZMSZ jóváhagyása. Kéri, hogy a kérdéseikkel a képviselı
asszonyhoz forduljanak.
Marlokné Cservenyi Magdolna NKÖ, iskolaigazgató: Megköszöni a képviselı asszony
közremőködést és hozzá teszi, hogy az SZMSZ összeállításában az iskolaszék több tagja is
részt vett, a gerincét ık rakták össze. Képviselı asszony nagy elánnal indította el a munkát, de
többen vettek részt benne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi mi az hogy, a Képviselı - testület által
elfogadott SZMSZ-t módosíthatja az iskolaszék.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy nem akarja elvenni a dicsıséget az
iskolától. Polgármester úrnak azt feleli, hogy amennyiben módosításra kerül sor, az újra a
Képviselı - testület elé kerül.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy a legutóbbi Képviselı – testületi ülésen
megváltoztatták az iskola nevét, egyben kéri, hogy az SZMSZ – ben már a helyes név
kerüljön feltüntetésre.
Emesz Lajos, alpolgármester: Befogadja a javaslatot.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy
javaslat. Nincs, köszönöm. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület a 81/2011. (V.9.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Iskolaszékének
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. (17:08)

4. napirend. 86/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat elızetes tantárgyfelosztásához szükséges szempontok
kialakítása és jóváhagyása tárgyában
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a következı napirend az elızetes
tantárgyfelosztás tárgyában készült elıterjesztés megvitatása. Megadja a szót az
elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy az iskola kapcsán két feladatuk van, az egyik
az idei évre vonatkozik, míg a másik a következı tanévet érinti. Egyik ilyen feladat az
elızetes tantárgyfelosztás elkészítéséhez szükséges szempontok meghatározása. A kiküldött
anyag határozati javaslatát visszavonja, majd ismerteti az új javaslatot.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Felhívja a figyelmet arra, hogy
amíg nem tisztázódott, hogy lesznek e személyi változások, valamint az, hogy a Képviselı –
testület engedélyezi e a többletórákat, addig nem tudnak tantárgyfelosztást készíteni. Addig
nem tudják elkészíteni a felosztást, míg a táblázatban foglaltak sorsáról nem döntenek.
Hozzáteszi, hogy ezek mind fenntartói kompetenciák, ez alól csak az képez kivételt, ami
kötelezı, és ami az Alapító Okiratban van. Megköszöni a segítséget, viszont az iskola
jellegébıl adódóan német közoktatási szakértıt szeretnének kérni segítségül. A május 17-ei
határidı számukra nem megfelelı, mert 16-án a Képviselı-testület tesz látogatást az
iskolában, 17-én körzeti továbbképzésük van, 18-án belsı ellenırzés. Hozzá teszi, hogy akkor
még az iskola életéhez tartozó dolgokat nem is említette.
Szeghy Krisztina, képviselı: Szeretné tudni, hogy egy szakértı mennyibe kerül.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ha egy szakértı 200 ezer forintért
megállapítja, hogy 10 millió forintot költenek el feleslegesen, akkor ez nagyon olcsó. Hozzá
teszi, hogy miután elhangzott az, hogy ı írta alá, a jövıben már nem hajlandó úgy aláírni,
hogy azt szakértı nem vizsgálja felül.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja azt, hogy a tantárgyfelosztást ki ellenırzi a hivatal
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határozza meg. Ehhez nem szükséges a nemzetiségi ellenır. Ehhez kapcsolódóan többek
között a 2011/2012-ben indítható tanulócsoportokat kell meghatározni, ennek függvényében
az intézményi órakereteket, ezen belül az 5% feletti órakedvezményeket, át kell tekinteni
továbbá a fejlesztésre fordított órákat, meg kell határozni a fejlesztıpedagógusi,
gyógypedagógusi létszámot, engedélyeztetni szükséges a túlórák számát.
Lırincz Beáta, képviselı: A határozati javaslat módosítására tesz javaslatot, miszerint a
Hivatal által megbízott közoktatási szakértı segítségével végezze el a 2011/2012. évi
elıkészítı munkálatokat, tegye meg az ehhez szükséges elıterjesztéseket, majd ennek alapján
készítse el a 2011-2012. évi tanév elızetes tantárgyfelosztását. Hozzá teszi, hogy az
iskolaigazgatónak igaza van abban, hogy a tantárgyfelosztás akkor következhet, ha a
sarokszámokat a Képviselı-testület jóváhagyja. Javasolja továbbá, hogy erre május 30-ai
határidıt határoznak meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Május 27-ei határidıt javasol, tekintettel arra, hogy
május 30-án van a Képviselı-testület soron következı ülése.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a határidı kivételével befogadja. A
határidıvel baj lesz, mert a belsı ellenırzés ajánlatában ez június hónappal szerepel.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Elmondja, hogy egy
tantárgyfelosztás az egész iskola életét meghatározza, ezért az kérdezi, hogy miért nem lehet
nemzetiségi szakértıt felkérni. Hozzá teszi, hogy neki van erre kerete, még nem használta fel,
továbbá azt, hogy utána természetesen a hivatal által felkért szakértı is megtekintheti. Nekik
fontos, hogy a szakmai munkájuk biztonságba legyen. Ragaszkodik ahhoz, hogy német
közoktatási szakértı legyen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy megteheti az iskola, de ı csak azt írja
alá, amit a hivatal szakértıje jóváhagyott. Hozzá teszi, hogy az elmúlt években is szakértett
anyagot írt alá, s utólag kiderült, hogy fars adatok vannak benne.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Javasolja, hogy az órakeretek és óraszámok
meghatározása történjen meg egy idıpontra, május 30-ára, és utána legyen elızetes tantárgy
felosztás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Május 27-ei határidıt javasol.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy itt akkor az a lépés kell, hogy a szakértı
megnézi, mert az iskola már jelezte a konkrét igényeit.
Lırincz Beáta, képviselı: Hozzá teszi, hogy a szakértıvel és az iskolaigazgatóval egyeztetve
megbeszélik, hogy mi lesz a folyamat. Elmondja, hogy valóban kiváló nemzetiségi szakértıje
van az iskolának, aki szintén segíthet, de más program is van, amik nem feltétlenül igényelnek
nemzetiségi szakértıt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy május hó 27-én reggel legyen itt az anyag.
Emesz Lajos, alpolgármester: Befogadja a határozati javaslatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás, vagy
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módosító javaslat. Nincs, köszönöm. Majd felteszi szavazásra a módosításokkal kiegészített
határozati javaslatot.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 82/2011. (V.9.) számú határozatával úgy dönt,
hogy felkéri a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját:
- hogy a Hivatal által megbízott közoktatási szakértı segítségével végezze el a
2011/2012. évi elıkészítı munkálatokat,
- tegye meg az ehhez szükséges elıterjesztéseket,
- majd ennek alapján készítse el a 2011-2012. évi tanév elızetes tantárgyfelosztását,
- majd az ellenırzés és az esetlegesen szükséges javítások után, a fenntartói
hozzájárulás megadásához szükséges elıterjesztés-tervezetet jutassa el a
hatáskörrel rendelkezı alpolgármester felé.
Határidı: órakeret elkészítése 2011. május 27.
tantárgyfelosztás elkészítése 2011. május 30. Képviselı-testületi ülés után
(17:24)

5. napirend: 87/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012-es tanévre beiratkozott elsıs évfolyam
oktatási program szerinti megbontása ügyében
Elıterjesztı: Emesz Lajos, alpolgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a következı napirend az iskolába
beiratkozott elsıs évfolyam oktatási program szerinti megbontása ügyében készült. Megadja a
szót az elıterjesztınek.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a nagy létszámra való tekintettel szükséges
az, hogy három osztályt indítsanak. Hozzá teszi, hogy bíznak abban, hogy ezek a gyermekek
meg is jelennek majd az elsı tanítási napon. Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint
engedélyezzék, hogy német kétnyelvő kisebbségi oktatási programmal haladók, angol nyelvi
program szerint haladók, német nyelvoktató kisebbségi, angol nyelvi és normál általános
iskolai program szerint haladók szerint indulhassanak el az osztályok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy módosító
javaslat.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy az a bizonyos harmadik osztály lenne e az,
ami törvény szerinti normál, továbbá, hogy ez az e, amit ık nyelvi képzéssel egészítenek ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy igen.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy az intézmény a nyelvi oktatást elsı helyen
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megvalósító iskola, viszont törvényi kötelezettség az, hogy általános oktatási program is
elérhetı legyen, tekintettel arra, hogy körzetis beiratkozás folyik. Miután ez nem volt
meghirdetve az idén sem, így jelenleg egy jelentkezı van, aki nem kér nyelvi oktatást.
Jelenleg még nem tudnak normál osztályt indítani, ezért csoportbontásban valósítanák meg
azt, hogy a normál képzés feltételei is biztosítottak legyenek. Azt várja ettıl a programtól,
hogy a solymáriak ide hozzák majd azokat a gyermekeket akiket normál programba
szeretnének járatni a szüleik.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Elmondja a beiratkozás úgy történt,
hogy a jegyzı úrnak jelezték, milyen osztályokat szeretnének indítani. Márciusban lezajlott
ez, s utána jött ez a kérés, hogy normál osztályokra is igény lenne. Szülı értekezleten ezt
jelezni fogják a szülık felé, így ha mégis lenne valaki, aki ezt kéri, akkor majd a bontott
osztályba kerül. Hozzá teszi erre az egy fıre lehet, hogy egy tanárt kell ráállítani, de még az is
lehet, hogy kedvet kap és ı csatlakozik, vagy az is, hogy valakiknek nehézséget okoz majd a
nyelvi program és ık csatlakoznak majd hozzá.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy ehhez felvesznek egy pedagógust.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ezt nem a Képviselı-testület kérte, hanem ez
törvényi elıírás. Szükséges ezt kimondani. Hozzáteszi, ha a beiratkozás elıtt ezt tudhatták
volna a szülık, lehet, hogy több gyermek volna.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Fontos, hogy minden tekintetben a törvényi elıírásoknak
megfelelı legyen a mőködés, mert a Magyar Államkincstár komoly ellenırzéseket végez.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja egyenlıre még nem tudni, hogy három év múlva mi lesz
azzal az egy szem gyermekkel, aki normál programra jelentkezett. Szakértıvel kapcsolatban
azt mondja, hogy még mindig kevesebbe kerül, mint egy esetleges normatíva visszafizetés.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Az iskola szabályosan járt el. Jelezte
a fenntartó felé, hogy milyen osztályokat kívánnak indítani. Ha csak egy figyelemfelhívás van
a fenntartó részérıl, hogy ezt és ezt a törvényt vegyék figyelembe, akkor másképp alakul.
Hozzá teszi ez volt a gyakorlat évtizedek óta, továbbá azt, hogy ha ez az igény ık
alkalmazkodnak az igényhez.
Dr. Szente Kálmán, polgármester. Azt feleli, hogy nem a fenntartó feladata, hogy felhívja a
figyelmet erre. Tudni kell a jogszabályokat.
Emesz Lajos, alpolgármestert: İ maga furcsállná, ha az iskola vezetése nem foglalkozott
volna vele, mert ı úgy gondolja, hogy használják a törvénytárt. Hozzá teszi, hogy nem
kívánja folytatni a vitát, mert azt ígérték, hogy segítenek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Továbbra is azt mondja, hogy igyekezzenek szabályosan
eljárni, most pedig különösen, mert a KEHI, a MÁK és az ÁSZ részérıl is lehet
ellenırzésekre számítani, tekintettel arra, hogy nagy a költségvetési hiány. Minél kevesebb
támadási felületet adjanak. Megkérdezi, hogy van e valakinek hozzászólása vagy javaslata.
Nincs, köszönöm. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 9-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 83/2011. (V.9.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára engedélyezi,
hogy az elsı évfolyamon négy tanítási program, három osztályban induljon el az
alábbiak szerint:
- német kétnyelvő kisebbségi oktatási programmal haladók,
- angol nyelvi program szerint haladók,
- német nyelvoktató kisebbségi, angol nyelvi és normál általános iskolai program
szerint haladók. (17:38)

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az ülés elején több képviselı jelezte,
hogy tájékoztatója van illetve, hogy a kérdezés lehetıségével kíván élni. Megadja a szót Cser
Angéla képviselınek.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja a lakóteleprıl jelezték, hogy a Hanker mellett kihelyezésre
került két szelektív hulladék győjtı vegyes üvegek győjtése céljából, de az ott lakók oda
hordják a mőanyagot. Javasolja, hogy tegyenek ki oda ideiglenesen egy táblát, ami felhívja a
figyelmet arra, hogy megszőnt a komplett szelektív hulladékgyőjtés. Ezentúl a Mészégetı út
kátyúzásával kapcsolatban érdeklıdik, tekintettel arra, hogy azt az ígéretet kapta tavasszal
megtörténik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a térfigyelı kamerákat ráfordítják a
jelzett területre, és a közterület felügyelıket is megkéri, hogy figyeljék. Hozzá teszi a tábla
kihelyezésnek sincs akadálya. A Mészégetı út kátyúzását intézik.
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy szombaton volt az iskolában egy szervezıdés,
ahol felmerült a kárpótlási téma. Megkérdezi, hogy akar e a Hivatal ez ügyben tenni valamit,
tud e tenni valamit, és ha igen mit.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az önkormányzat szinte semmit nem tud
tenni. Solymáron nem zajlott le a kárpótlás, mert a Solymár TSZ kikérte a földalapokat, de a
Rozmaring nem adta ki. Hozzá teszi jogerıs döntés, hogy a Rozmaring rendelkezik a földdel.
A kárpótlásnak az lesz a menete, hogy a régi nevén Földalapkezelı Rozmaring MGTSZ a
maradék részarányokat még kiadja, majd az Igazságügyi Hivatallal együtt meg fogja hirdetni
a kárpótlást, melynek eredménye az lesz, hogy bárki licitálhat, nem csak a solymáriak. Mivel
nagy mennyiségő kárpótlási jegy van forgalomba, ezért nagy összegért fognak elkelni ezek a
területek. Több olyan terület is van, ami nem szerencsés, hogy bekerült, többek között a
Natura 2000 területen elhelyezkedı nádas. Ezentúl vannak olyan kérdések amire még nem
kaptak választ, például mi van azzal a területtel, amit a magyar állam kisajátít a
vasútépítéshez. A legfelsıbb bíróságtól a Rozmaring most már megkapta a helyrajzi számokat
is, mely nélkül a földhivatal eddig nem intézkedett. Megkezdıdhetne a kárpótlás, de a
folyamatok gyorsítása senkinek nem áll az érdekében. Az önkormányzat alapvetıen nem tud
hatni a folyamatra, de védettségbe vonással és egyéb manıverekkel tud valamit alakítani a
történeten. Hozzá teszi, hogy ezzel kapcsolatban irt egy kör e-mailt a képviselıknek.
Szeghy Krisztina, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy megkezdıdött az
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önkéntes munka program, melynek keretében növényeket ültettek a Lustige Zwerge
Óvodában. A jövı hét folyamán vízelvezetés és ivókút elhelyezése történik majd meg.
Következı lépés a Kék Óvoda lesz és iskolával is szeretnék felvenni a kapcsolatot. Elmondja,
hogy az alpolgármester úrral elindítottak egy virágos solymárért faluszépítı akciót, melynek
keretében május 21-én 9-12 óra között a Templom téren a solymári lakosok ingyen
virágpalántákat vehetnek át. A virágokat jó látható helyre kell kiültetni, melyet egy zsőri
pontozni fog és a solymári búcsú keretében a legszebbeket díjazni fogják.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Jó munkát kíván, örül a kezdeményezésnek.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy a mai napon döntöttek a súlykorlátozásról, de a
Koppány Márton utca átmenı forgalmának korlátozásra is szükség van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy már elkészült egy behajtási engedély,
aminek a finomítása folyik. Rövidesen elkezdıdik a behajtási engedélyek kiadása, ami majd
fékezi a folyamatot, tekintettel arra, hogy engedélyt csak az kaphat, aki lakcímmel és
ingatlannal rendelkezik. Ki lehet majd szőrni, hogy kik használják elkerülésként az utcát. Az
ellenırzést a közterület felügyelet fogja végezni.
Ordódy György, képviselı: Megkérdezi, hogy hogyan áll a csatorna ügy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a tisztázó kérdések jönnek. Befogadták a
pályázatot, hiánypótlás gyakorlatilag nem volt. Most abban a fázisban tartanak, hogy a
szakértık a pályázóknak tisztázó kérdéseket tesznek fel, melyekre a megadott határidıig kell
válaszolni. Hozzá teszi, hogy a Kék Óvoda pályázatának átfutási ideje 11 és fél hónapig
tartott.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy Koppány utcához hasonlóan az erdıben is alig
lehet közlekedni, sötétben pedig egyáltalán nem lehet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy 1,7 millió forintot költöttek
kátyúzásra, melynek 80%-a a Kerekhegyre ment el. Az útnak új aszfalt szınyegezés kellene,
ha valaki megmondaná, hogy honnan teremtsenek erre forrást, akkor le tudnák
aszfaltszınyegezni, feltéve, ha az önkormányzat tulajdona lenne, de az erdészetnél áll az ügy.
Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás vagy további kérdés?
Hámori Anna, Pedagógiai Szakszolgálat vezetıje: Alpolgármester Úrtól szeretne
ütemtervvel kapcsolatban tudakolózni. Megkérdezi, hogy az ütemterv tartalmazza e pontosan
az átadás és átvételt részleteit, azt, hogy milyen dokumentumokat kell, milyen határidıvel
prezentálni. A június nekik már késı, mert a kollégáktól akkor már nem tudja beszedni,
ezentúl ez a költségvetést is érinti. Vannak döntések, amiket két héten belül meg kell hozni,
példaként a gyógytestnevelést említi. Megkérdezi, hogy az ütemterv fog e ilyen elıírásokat
tartalmazni.
Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy természetesen a szakmai dolgokat nem veszik
át, csak a gazdasági részt. Jövı hétre elkészül az ütemterv a feladatokhoz rendelt határidıkkel,
például többek között a leltár elkészítése tekintetében. Az iskolának gyakorlatilag zárást kell
végrehajtania, úgy mintha év vége lenne. Hozzá teszi, igyekszenek úgy koordinálni a
folyamatot, hogy ne okozzon problémát sem az iskola, sem a szakszolgálat mőködésében.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás. Nincs,
köszönöm. A nyilvános ülést 17:55 perckor bezárja.

Solymár, 2011. május 12.
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