Jegyzıkönyv
Rendes Nyílt
Képviselı-testületi ülésrıl
Idıpont: 2011. április 28. (csütörtök)
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, társadalmi megbízatású alpolgármester
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Tordai Miklós képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató
Nagy Orsolya, belsı ellenır
Horváth Ferenc, Budaırsi Rendırkapitányság, parancsnok

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április hó 28. napján
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 68/2011. sz. elıterjesztés: Állattartási rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Jegyzı
2. 69/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
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3. 70/2011. sz. elıterjesztés: Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.)
számú helyi rendelet módosítása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
4. 71/2011. sz. elıterjesztés: A telepszerő épületek felújításának és korszerősítésének
önkormányzati támogatási feltételeirıl szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Tordai Miklós
5. 72/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2/2010. (II.10.) sz. rendeletének VI. sz. módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
6. 73/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi zárszámadás tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
7. 74/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi pénzmaradvány felhasználása
tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
8. 75/2011. sz. elıterjesztés: „Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” címő pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozatala
Elıterjesztı: Polgármester
9. 76/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés „Solymárért” és „Solymár mecénása” kitüntetı
cím adományozása tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
10. 77/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola évfolyamindításáról az intézmény kérelmei alapján
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
11. 78/2011. sz. elıterjesztés: Döntés Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola önálló gazdálkodása és két-tannyelvő oktatása ügyében
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
12. 79/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés önkormányzati bérlakások karbantartási munkái
tárgyában Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
13. 80/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi belsı ellenırzési jelentés tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. 81/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vértes Árpád területrendezési ügye tárgyában
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e napirend elıtti hozzászólás.
Tordai Miklós, képviselı: Javasolja, hogy azokat a napirendi pontokat – belsı ellenırzési
jelentés, valamint a rendırségi beszámoló - ahol a megjelent vendégek érintettek vegyék
elıre.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy interpellációja van és hozzászólásai.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az interpellációk és hozzászólások
megvitatására a napirendek megtárgyalását követıen kerül sor.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Javasolja a képviselıknek, hogy a vagyonnyilatkozatok
május 30-án 14 órától 16 óráig legyenek megtekinthetık.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy a vagyonnyilatkozatok a honlapra is
feltehetık.
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Lırincz Beáta, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a stratégiai munkacsoport
megkezdte munkáját Az ennek eredményeként született kérdıíveket a Solymári Hírmondóba
is megjelentetik és a honlapra is felteszik.
Gaal Gergely, társadalmi megbízatású alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselı-testületet
arról, hogy döntésük értelmében megjelent a Solymári Magazin. Úgy véli, hogy teljessé vált a
sajtó koncepció azzal, hogy ingyenesen elérhetı és megvásárolható újság is jelen van a
községben.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi Gaal Gergelytıl, hogy a kerekhegyi terjesztést mi
módon lehetne megoldani.
Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri a Képviselı-testületet, hogy SZMSZ szerint járjon el,
miszerint napirend elıtt nincs kérdés. Elmondja a felszólalás azt jelenti, hogy fontos
bejelentése van a képviselınek, bármi egyéb kérdést zárt ülés elıtt kell megvitatniuk. Hozzá
teszi, hogy ı maga a Solymári Településüzemeltetési Kft. Felügyelı Bizottságával
kapcsolatban kíván majd felszólalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a rendırség beszámolóját – melyet ı
maga is eljuttatott már a képviselıkhöz - 2. napirendként tárgyalja a Képviselı-testület.
Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a rendırségi
beszámolót a testület második napirendi pontként tárgyalja. (16:24)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a 76/2011. számú Solymárért és Solymár
mecénása cím adományozása tárgyában készült elıterjesztést, a rendeletnek megfelelıen zárt
ülés keretében tárgyalja a Képviselı-testület. Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 76/2011 számú „Solymárért” és
„Solymár mecénása” kitüntetı cím adományozása tárgyában készült elıterjesztést zárt
ülés keretében tárgyalja a Képviselı-testület. (16:25)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a 77/2011. számú, - döntés a Hunyadi
Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola évfolyamindításáról az
intézmény kérelmei alapján tárgyú -, valamint a 78/2011. számú, - döntés Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola önálló gazdálkodása és két-tannyelvő
oktatása ügyében tárgyú - elıterjesztéseket harmadik és negyedik napirendi pontként
tárgyalják a képviselık. Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 77/2011 számú döntés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
évfolyamindításáról az intézmény kérelmei alapján tárgyú -, valamint a 78/2011. számú,
- döntés Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola önálló
gazdálkodása és két-tannyelvő oktatása ügyében tárgyú - elıterjesztéseket harmadik és
negyedik napirendi pontként tárgyalja. (16:26)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a 80/2011. számú, 2010. évi belsı
ellenırzési jelentés tárgyában készült elıterjesztést elsı napirendként tárgyalja a Képviselıtestület. Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 80/2011. számú,
2010. évi belsı ellenırzési jelentés tárgyában készült elıterjesztést elsı napirendként
tárgyalja. (16:26)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a van e a napirendhez módosító
indítvány, majd felteszi szavazásra a módosított napirendet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta a módosított napirendet. (16:27)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 80/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi belsı ellenırzési jelentés tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
2. 82/2011. sz. elıterjesztés: A Budaörsi Rendırkapitányság 2010. évi beszámolója
Elıterjesztı: Jegyzı
3. 77/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola évfolyamindításáról az intézmény kérelmei alapján
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
4. 78/2011. sz. elıterjesztés: Döntés Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola önálló gazdálkodása és két-tannyelvő oktatása ügyében
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
5. 72/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2/2010. (II.10.) sz. rendeletének VI. sz. módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
6. 73/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi zárszámadás tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
7. 74/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi pénzmaradvány felhasználása
tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
8. 70/2011. sz. elıterjesztés: Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.)
számú helyi rendelet módosítása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
9. 69/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
10. 71/2011. sz. elıterjesztés: A telepszerő épületek felújításának és korszerősítésének
önkormányzati támogatási feltételeirıl szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Tordai Miklós
11. 75/2011. sz. elıterjesztés: „Duna -Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” címő pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozatala
Elıterjesztı: Polgármester
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12. 79/2011.sz. elıterjesztés: Elıterjesztés önkormányzati bérlakások karbantartási munkái
tárgyában Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
ZÁRT ÜLÉS:
1. 76/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés „Solymárért” és „Solymár mecénása” kitüntetı
cím adományozása tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
2. 81/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés Vértes Árpád területrendezési ügye tárgyában
Elıterjesztı: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság

1. napirend. 80/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi belsı ellenırzési
jelentés tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatja a képviselıket, hogy az elıterjesztés utolsó
elıtti bekezdésének, utolsó elıtti sorában elütés történt, nem 2009. évrıl, hanem 2010. évrıl
van szó. Felkéri Nagy Orsolya belsı ellenırt, hogy tájékoztassa a képviselıket.
Nagy Orsolya, belsı ellenır: Üdvözöl mindenkit. Elmondja, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92 §-a rendelkezik arról, hogy a
polgármesternek az éves ellenıri jelentést, a zárszámadási rendelettervezettel együtt a
Képviselı-testület elé kell terjeszteni. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy 2010-ben kilenc
vizsgálatot folytattak le, melybıl hét elıre tervezett ellenırzés volt, ebbıl négy a hivatalt,
három az intézményeket érintette, még egy részben ezt is és azt is. Hozzá teszi, hogy az
összegzı jelentés lényegét az 1 sz. mellékletben olvashatják a képviselık. Elmondja, hogy a
fentieken túl törvényi kötelezettségbıl fakadóan a választások elszámolásának ellenırzése is
megtörtént, míg a többi vizsgálat szükségessége kockázatelemzésen alapult. A két elıre nem
tervezett vizsgálatról elmondja, hogy az egyik soron kívüli a másik elıre hozott ellenırzés
volt, melynek eredményét a tervezés során kívánták felhasználni. Meglátása szerint fejlıdött a
gazdálkodás szabályozottsága, valamint elırelépést észlel többek között az elszámolás,
számvitel tekintetében is, ami, úgy véli, hogy dicséretes. Hozzá teszi, hogy ahol mégis
megállapításokkal zárult a vizsgálat, ott intézkedési tervet készítettek.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy véli, hogy a jelentés kellıen informatív és részletes.
Elmondja, hogy az elıterjesztés, a negyedik oldal végén az Áht-t idézi. Megkérdezi, hogy volt
e szándéka ezzel.
Nagy Orsolya, belsı ellenır: Azt feleli, hogy a belsı ellenırzésrıl szóló kormány rendelet
határozza meg a jelentés kötelezı tartalmi elemeit. Hozzá teszi, hogy konkrét javaslatok a
táblázatban találhatók, míg a szóban forgó, a belsı kontrollrendszer hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok alatti kisbetős rész,
egy fajta behivatkozás, magyarázat, arra vonatkozólag, hogy mit kell érteni a pont alatt.
Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy az ÁROP támogatás felhasználásának tárgyában
valamint az országgyőlési választások alkalmával felhasznált, normatívák alapján kapott
elszámolások szabályosságának tárgyában lefolytatott ellenırzések milyen eredményt szültek.
Azért nincs benne, mert jó volt?
Nagy Orsolya, belsı ellenır: Azt válaszolja, hogy az országgyőlési választások elszámolását
kifejezetten jónak minısítették, míg a másik dologgal kapcsolatban a 2. oldalon látható 1-1
megállapítás. Hozzá teszi, hogy maga az elszámolás még folyamatban van.
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Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy az 1-es számú melléklet szerint az iskola
Alapító Okiratát is vizsgálták. Megkérdezi, hogy a pedagógiai szakszolgálat feladatkörének
beemelésérıl van e szó, vagy a teljes okiratot átnézték.
Nagy Orsolya, belsı ellenır: Azt feleli, hogy kimondottan a pedagógiai szakszolgálatról volt
szó.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Megkérdezi, hogy mit jelent a melléklet 5. oldalán, a
KÖZCSAT Kft. kapcsán tett megállapítás.
Nagy Orsolya, belsı ellenır: Azt válaszolja, hogy a számlákon a kiállítás dátuma nem volt
fellelhetı, mely a számviteli és az Áfa törvény szerint kötelezı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e még hozzászólás vagy javaslat
majd felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 66/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy a
határozat mellékletét képezı 2010. évi belsı ellenırzési jelentést elfogadja. (16:38)

2. napirend. 82/2011. számú elıterjesztés: Rendırség 2010. évi beszámolója:
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Köszönti a rendırség részérıl megjelent Horváth Ferenc
ırnagy, Budakeszi örsparancsnok urat. Elmondja, hogy kiment a beszámoló, majd megkéri a
parancsnok urat, hogy foglalja össze a rendırség 2010. évi tevékenységét.
Horváth Ferenc, parancsnok: Megköszöni a szót. Elmondja, hogy Kocka Úr nem tud jelen
lenni, sem a kapitány úr tekintettel arra, hogy másik beszámolón van. İ maga budakeszi
ırparancsnokként van jelent. A Pilisvörösvári rendırırs kapcsán tájékoztatja a képviselıket
arról, hogy mintegy 120 m2-en, 32 tényleges létszámmal mőködik, melyre 53 ezer fı állandó
lakos jut, ami ténylegesen a 70 ezer fıt is meghaladja. Úgy véli, hogy Solymár a közbiztonság
támogatója, tekintettel arra, hogy mind a tőzoltóságot, mind rendırséget támogatja. Két
szolgálati lakást is biztosít az önkormányzat, amit köszönnek. Elmondja, hogy 2010-ben a
bőncselekmények tekintetében csökkenés mutatható ki. Pest megyében 16%-kal nıtt a
lakosság száma, fıként Budapest terhére, ám a lakosság létszámának növekedése nem hozta
meg azt, hogy a rendırség létszámát is növeljék. Megyei szinten 37200 bőncselekmény
történt, ezen belül Pilisvörösváron 995-rıl 946-ra, Solymáron 230-ról 227-re csökkent az
elkövetések száma. Ugyan a vagyon elleni bőncselekmények csökkenést mutatnak, de a
betöréses lopások száma emelkedı tendenciát mutat. A rendırség igyekszik mindenhol jelen
lenni, de egyre nı a lakosság száma, így egy rendırre egyre több lakos jut. Példaként
Budaörsöt említi, ahol 200 ezer emberre 218-an vannak. Ismerteti a Pest megyei átlag
mutatót, miszerint 676 lakos jut egy rendırre, míg az országos átlag 376fı/rendır, melybıl
látható, hogy Pest megye la van maradva az országos átlaghoz képest. Tájékoztatja a
képviselıket évek óta törekednek arra, hogy javuljon a mutató, a kistérséggel összefogva
levélváltások is történtek az ügyben. Ígéreteket kaptak arra vonatkozólag, hogy lesz
kapitányság, de elırelépés még nem történt az ügyben. A legfrissebb információ az, hogy EU
biztosítást követıen – június 1 – létszámbıvítés történik. Hozzá teszi, hogy ez technikára is
igaz, példaként autót említi. Úgy tudja, hogy nagy számú létszámbıvítésre lehet számítani,
példaként a budaörsi kapitányságot említi, ahol 32 fıs létszámbıvítéssel számolnak. Hozzá
teszi, hogy fıként kezdı rendırökrıl van szó, akiket még be kell tanítani. Bízik benne, hogy
ez megkönnyíti majd a dolgukat, mert jelenleg a helyi körzeti megbízottakat kell elvinniük,
mert nincs olyan rendır, akit a 24 órás szolgálatba be tudnak állítani. Solymár kapcsán
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elmondja, hogy 1 körzeti megbízottal kevesebb van a településen, melynek megoldása
napirenden van. A feltételek ugyan adottak, még a lakhatás is megoldott, ám körzeti
megbízottnak akárki nem jöhet. Kéri a Képviselı-testületet, hogy továbbra is támogassa a
pilisvörösvári rendırséget, mert a támogatásuk nélkül nagyon nehéz helyzetbe kerülnének.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Bízik a létszámbıvítésben. Hozzáteszi, hogy valóban
nagy a csend a kapitányság kialakításának ügyében.
Ordódy György, képviselı: Megkérdezi, hogy nem e lehetne többet járırözni az autóval. İ
maga nagyobb rendıri jelenlétet szeretne. Elmúlt 19 évben nem látott sem rendırt, sem
rendırautót. Szeretné, ha aktívabban lennének jelen a rendırök a településen, ugyanis a
betörések száma nıtt.
Horváth Ferenc, parancsnok: Azt feleli, hogy tájékoztatni fogja a helyettesét, igyekeznek
majd megszervezni a fokozott jelenlétet, de azt nem tudja ígérni, hogy egybıl megváltozik
minden. Hozzá teszi, hogy a lehetıségekhez képest fokozottan fognak figyelni Kerek hegy
térségére.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy nagyszámú lakcím ellenırzés történt. Kéri, hogy a
Hutweide környékén is történjen hasonló akció. A kocsi lopások számának emelkedése
kapcsán megkérdezi, hogy a gyakoriságukra tekintettel le lehet e egy helyre szőkíteni, ahol az
elıfordulásuk magasabb, mint máshol. Úgy halotta, hogy egyes helyeken könnyen droghoz
lehet jutni Solymáron. Ezzel kapcsolatban kér tájékoztatót.
Horváth Ferenc, parancsnok: Azt feleli, hogy valóban tartanak lakcímellenırzéseket, ám az
tartózkodás alanyi jog, melyhez 3 hónapig nem kell semmiféle engedélyt kérni. Maga is volt a
Hutweide környékén, de nem tudott mit kezdeni, ha nem volt jogszabálysértés. Gépkocsi
lopások tekintetében nem tud konkrét helyszínt megnevezni, mert területileg megoszlik a
lopások száma. Úgy véli, hogy a lakosoknak jobban kellene figyelni arra, hogy ne hagyjanak
benn tárcát és egyéb értékeket. Droghelyzet kapcsán elmondja, hogy számtalan igazoltatást
hajtanak végre, de elenyészı az a szám, amikor drogfogyasztás miatt elıállításra kerül sor.
Javasolja, hogy ha bármilyen bejelentésük van, a gyorsabb intézkedés érdekében, ne a 107-et
hanem közvetlenül az illetékes kapitányságot hívják.
Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy két kérdésére már megkapta a választ.
Megkérdezi, hogy van e akadálya annak, hogy a gyalogátkelıhelyek környékén rendszeresen
ellenırizzenek Egyet ért a beszámoló eges részeivel, de úgy véli, hogy kezdeni kellene
valamit azokkal a helyszínekkel, ahol egy évben három gázolás is történt. Megkérdezi
továbbá, hogy mit tudnak tenni a 12 tonnás súlykorlátozás hatásával, ami Solymár irányába
terelte a forgalmat. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy többször is személyesen látta, hogy
a temetıi háromszögnél irányjelzés nélkül kanyarodnak, ami torlódást okoz. Bár tudja, hogy a
kiváltásáról már döntöttek, ami elıreláthatólag 150 millióba fog kerülni, de úgy véli, ha nincs
változás, akkor ismét torlódás várható. Érdeklıdik, hogy a községben található kamerák
felvételei alapján el tudnak e járni. Elmond egy példát, amit reggel látott, s mely ügyben úgy
véli, hogy a felvétel segíthetne. Végezetül megkérdezi, hogy ha tudják, hogy ki az elkövetı,
miért nem járnak el, továbbá, hogy mit tudnak tenni a solymáriak annak érdekében, hogy ne
váljanak a trükkös pénzbeszedık áldozatává. Mit tud az önkormányzat segíteni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kıvári András képviselı hozzászólására reagálva
elmondja, hogy a szóban forgó utak nagy része állami kezelésben van, ahol nincs eljárási
lehetısége az önkormányzatnak. Elmondja, hogy mikor az autópálya matrica bevezetésre
került, akkor kitették a 12 tonnás táblákat Solymáron is, melyek alatt az szerepel, hogy kivéve
áruszállítás.
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Horváth Ferenc, parancsnok: İ maga azt tapasztalja, hogy egyre inkább konszolidálódik a
helyzet. Úgy véli, hogy ezen javított az objektív felelısség bevezetése, ami fizetési
kötelezettséget von az autót vezetıre. Hozzá teszi, hogy ez még a gyalogátkelıhelyekre nem
vonatkozik. Nehéz bebizonyítani kamera nélkül, hogy tényleg át akart e menni valaki, vagy
csak ott áll, de igyekeznek bírságolni. FÁMA készülékkel rendelkeznek, melynek
segítségével próbálnak eljárni. A 12 tonnás súlykorlátozással kapcsolatban egyet ért a
polgármesterrel, úgy véli, hogy a kiegészítı táblát kellene eltüntetni, tekintettel arra, hogy
sokaknak engedélye van, vagy célfuvarba mennek, mely korlátozza a rendırség lehetıségeit.
10 autósból 8-nak engedélye van, vagy célfuvarba megy, jellemzıen 20%-uk az, aki egyikkel
sem rendelkezik és helyszíni bírságot fizet. A temetı keresztezıdést ı maga is veszélyesnek
látja, de reméli, hogy a körforgalom biztonságosabbá teszi. Hozzá teszi, hogy ha pont ott van
egy rendır, s látja a szabálytalanságot, természetesen intézkedik, s megbírságolja az
elkövetıt. Térfelügyeleti rendszer kapcsán elmondja, hogy egyre inkább elterjedtebb
megoldás, valamint, hogy a bőnözık oda szorulnak ki, ahol nincs ilyen, mint például
Solymárra. Megkérdezi, hogy hány kamera van a településen?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy 10-12 darab.
Horváth Ferenc, parancsnok: Úgy véli, hogy akkor tud rendszerként hatékonyan mőködni,
ha a települések össze fognak és megszervezik az élı erıs ırzését és figyelését. Az élı erıs
figyelés komoly pénzbe kerül, de bízik benne, hogy pár éven belül, Solymáron is ez lesz a cél.
Kıvári András képviselı kérdésére azt válaszolja, hogy a felvétel alapján lehet szabálysértési
eljárást indítani, amikor is, életbe lép az a jogszabály is, ami az objektív felelısségrıl
rendelkezik. Elmondja, hogy a trükkös lopásokkal nehéz bármit is kezdeni, mert általában az
történik, hogy valaki megjelenik és egy szolgáltatóra, például az ELMŐ-re hivatkozva azt
mondja, hogy pénzt hozott. Kéri, hogy ne higgyenek az ilyen és ehhez hasonló trükköknek,
már csak azért sem, mert semmilyen hatóság nem küld ily módon vissza pénzt. Felhívja a
figyelmet arra, el kell mondani a gyermekeknek és idıseknek, hogy senkit ne engedjenek be.
Végezetül elmondja, hogy az önkormányzat eddig is segítette a munkájukat, melyet
köszönnek, s úgy véli, hogy e tekintetben nincs szükség változásra.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy van tapasztalata a jelentések
összehasonlításában. Úgy látja, hogy jelen beszámoló Kocka úr bőnmegelızési politikáját
tükrözi. İ maga örül az eredményeknek, de úgy véli, hogy a %-os arányok erısen
becsapósak. Felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban az intézmények
és templom környékén, valamint a körzetében, az utca elején is számos betörés és lopás
történt. Megkérdezi, hogy ezeknek a felderítése folyamatban van e. Úgy véli, hogy a helyi
közvéleményt meg kellene nyugtatni, a tekintetben, hogy a rendırség a megfelelı helyen
kezeli ezen ügyeket. Rákérdez az elkövetett/felderített cselekmények arányára.
Horváth Ferenc, parancsnok: Úgy véli, hogy ez a rendıri, közterületi jelenlét fokozását
feltételezné. Bíznak benne, hogy jobb lesz. Betörésekkel kapcsolatban elmondja, hogy
sikerült egy társaságot tetten érni. Az eredményességi mutató tekintetében tájékoztatja a
képviselıket, hogy Pest megyében a középmezınyben vannak. Úgy véli, hogy ez a jelenlegi
vezetésnek köszönhetı. Fejlıdést produkáltak, szakmaibb munka folyik, egyre több
bizonyítási lehetıségük van és egyre jobb a felderítési mutatójuk is.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy mikorra várható a hiányzó körzeti megbízott
pótlása, továbbá, hogy az idegenforgalmi adó bevezetésével vissza lehetne e fogni a
településen megjelent, nem kívánatos személyeket.
Horvát Ferenc, parancsnok: Azt feleli, hogy a pozícióra keresik a megfelelı embert.
Elmondja, hogy nehéz betölteni a munkakört, tekintettel arra, hogy akárki nem lehet körzeti
megbízott, mert jó kommunikatív képességgel, empátiával kell rendelkeznie, mindenki baját
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bírnia kell. Úgy véli, hogy a létszámbıvítést követıen tudják majd megoldani a problémát. Az
idegenforgalmi adóról elmondja, hogy akár még jó megoldás is lehet, ám ı maga ennek
feltételeivel jogilag nincs tisztában.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy volt már róla szó, de felmerült a kérdés,
hogy miként ellenırizzék azt. Megkérdezi, hogy van e még hozzászólás, majd megkéri a
képviselıket szavazzanak, elfogadják e a rendırség beszámolóját.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 74/2011. számú határozatával úgy dönt, hogy a
Budaörsi Rendırkapitányság 2010. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. (17:28)

3. napirend. 77/2011. sz. elıterjesztés: Döntés a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola évfolyamindításáról az intézmény
kérelmei alapján
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy a kérés az igazgató asszony részérıl érkezett
melyet az Oktatási Bizottság már megtárgyalt. Tájékoztatja a képviselıket, hogy elsı
évfolyamra 69 fı jelentkezett, továbbá, hogy a második és harmadik évfolyamon jelenleg
három osztály mőködik, melyek megtartását kérte a fenntartó felé az Igazgató Asszony.
Hozzá teszi, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a kezdeményezést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás, majd felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 67/2011. számú határozatával úgy dönt, hogy a
2011/2012-es tanévben a Hunyadi Mátyás Német Többcélú Oktatási Intézmény részére
engedélyezi:
- hogy elsı évfolyamon három osztály indítson,
- három párhuzamos osztály megtartását a második évfolyamon,
- három párhuzamos osztály megtartását a harmadik évfolyamon. (17:30)

4. napirend. 78/2011. számú elıterjesztés: Döntés Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola önálló gazdálkodása és kéttannyelvő oktatása ügyében
Elıterjesztı: Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felkéri az illetékes bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselıket.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy belsı ellenırzés folyt az iskolában, melynek
kapcsán olyan megállapítások születtek miszerint több dolgot meg kell változattani az iskola
mőködésében. Két legfontosabb feladat a gazdálkodás minısége valamint a két tanítási
nyelvő oktatatás problémáinak a megoldása. Hozzá teszi, hogy az utóbbi nem mőködik
megfelelıen, míg az elsı esetben a gazdálkodás felülvizsgálatát javasolták. Javasolja, hogy
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elıször az önálló gazdálkodásáról tárgyaljanak, mely 2011. július 1-tıl kerüljön át a hivatal
felügyelete alá, ami két munkatárs és egy szakreferens felvételét igényeli.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy mind ı maga, mind a vizsgálat és mind a
képviselık úgy gondolták, hogy a vizsgálat eredményeit fel kell használni. Hozzá teszi, hogy
személyi felelısséget nem kívántak vizsgálni, a cél nem más, mint a szakmai és gazdasági
rend helyreállítása volt. Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy mindvégig egyeztetések
folytak az ügyben. Segítı szándékkal álltak az iskolához.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Úgy véli, hogy országos tendencia
az, hogy az iskolák önállóságát meg akarják szüntetni. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy
2009 óta kilenc ellenırzés volt az iskolába, csupán a legutóbbi vizsgálat volt az, ami
problémát tárt fel. Öröklött tényezı ez, amit hosszú idıbe telik rendbe tenni. Intézménye
védelme érdekében úgy érzi hangsúlyoznia kell, hogy az iskola törvényesen mőködik. Hozzá
teszi, hogy a decemberben lefolytatott ellenırzés is mindent rendben talált. Elmondja, hogy ha
a testület úgy dönt, hogy az intézmény önálló gazdálkodói jogkörét megvonja, ık maguk
tudomásul veszik. Úgy véli, hogy ez a kérdés nem azért került napirendre, mert az intézmény
gazdálkodásában pazarlás történt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megerısíti igazgató asszonyt, úgy véli, hogy nagyrészt
valóban örökölte a helyzetet. Hozzá teszi, tapasztalata szerint az önálló gazdálkodás
Solymáron azt jelentette, hogy az intézmények szaladnak a fenntartóhoz ha elfogy a pénzük
vagy nem várt kiadás kerül elı. Ez nem önálló gazdálkodás!.
Emesz Lajos, alpolgármester: Tisztázni szeretné a helyzetet, mert szerinte a Képviselıtestület nem egy olyan területen szeretne rendet teremteni, ahol minden jó. Jelenleg egyetlen
olyan okirat sem található az iskolában, ami törvényes. Hozzá teszi, a jegyzı úr javaslata volt
az, hogy az ellenırzési jelentés megállapításai szerint hozzák rendbe azokat a dolgokat, amit
kifogásolt a vizsgálat. Elmondja, hogy Takácsné Nagy Eszter és Lırincz Beáta képviselık az
iskola vezetése helyett dolgoztak, amikor minden nap a Hivatalban ültek, azért, hogy
megoldást találjanak a problémákra. Megkéri az igazgató asszonyt ne hangsúlyozza azt, hogy
minden rendben mőködik az intézményben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy az Alapító Okirathoz van e
hozzászólás.
Lırinc Beáta, képviselı: Elmondja, hogy a két tanítási nyelvő oktatás problematikájára
szeretne rávilágítani, miszerint a program nem felel meg az Alapító Okiratban megnevezett
kormányrendeletnek. Nemzetiségi szakértı véleményét is kikérték, aki azt a választ adta,
hogy az iskolában mőködı oktatás a 32/1997 MKM rendeletnek felel meg, mert jelenleg
német nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi oktatás, valamint nemzetiségi kétnyelvő kisebbségi
oktatás folyik, míg az Alapító Okirat nem ezt tartalmazta. Ezt javasolják helyesbíteni,
tekintettel arra, hogy ha vizsgálat van az Alapító Okiratban foglaltak szerint történik az
ellenırzés továbbá arra, hogy az abban foglaltakat kérik számon
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy a kiosztott módosítások szerint 9. pont
egy része az intézmény típus szerinti besorolása a 8. pont alá került, továbbá, hogy az
intézmény alap-és kiegészítı feladataiban javasol módosítást. A 15. pontban a tanulócsoport
megnevezés helyett osztályt javasolnak, míg a napközi otthonos ellátás tekintetében 240 fırıl
360 fıre, 8-ról 12 csoportra javasolják emelni a létszámot illetve a csoportszámot. Elmondja,
hogy változott továbbá a 17., új nyomtatásban 18. pont, valamint az új szerinti 19., 20. és 21.
pont.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Egyetért a képviselı asszony
megállapításaival, amit az új törvények írnak elı. Úgy véli, hogy az elnevezésekkel
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kapcsolatban káosz uralkodik, de ı maga is szeretné azt, hogy az legyen, ami a törvényben elı
van írva. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy tanévkezdéskor az Alapító Okirat újra a
testület elé kerül.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy a létszámokat illetıen a 12 csoport azt jelenti
e, hogy 12 csoportot indíthatnak, továbbá, hogy ehhez a számhoz hozzá is rendelik e a
pedagógus létszámot, vagy figyelembe veszik az igényeket.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Azt feleli, hogy lehetıséget jelent továbbá azt, hogy nem
rendelnek hozzá létszámot.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy az iskola nevének megváltozását is
kezdeményezték, tekintettel arra, hogy az elnevezés egyik kritériuma szerint az iskola
típusának szerepelni kell a névben. Elmondja, hogy az új 10. pontból kikerült a c) pont,
továbbá a 14.2 és a 15 pontban bekövetkezett változásokat, valamint a 18. pont 3. pontjában
javasolt változást.
Szeghy Krisztina, képviselı: Jelzi, hogy az intézmény nevénél és a 18. pontban elírás történt
az intézmény címét illetıen.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Elmondja, hogy ilyen szinten nem
foglalkozott az Alapító Okirat módosításával. A 10./c. pont kapcsán megemlíti, volt egy olyan
kikötés, hogy az alapítványi iskolákból nem fogadhattak tanulókat, és ezért került bele a
szóban forgó pont az Alapító Okiratba. Hozzá teszi, hogy természetesen a változások
átvezetésre kerülnek. Felmerül benne a kérdés, hogy ha a gazdálkodásról dönt a Képviselıtestület, nem lenne e szerencsésebb akkor beszélni a módosított javaslatról.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a módosításokat vezessék át.
Tordai Miklós, képviselı: Az elıterjesztésbıl idézi a létszámbıvítéssel kapcsolatos sorokat.
Majd megkérdezi, hogy mindez mit jelent, azt hogy az iskolába felmondanak az
illetékeseknek vagy azt, hogy átveszik ıket?
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy ezt majd el kell dönteni. Tekintettel arra,
hogy a feladatok bıvülnek a Hivatalban, a létszámbıvítés is szükségessé válik. Az oktatási
referens tekintetében elmondja, hogy vagy pályázatot írnak ki, vagy tanácsadót bíznak meg.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja a módosítások arra irányulnak, hogy helyre tegyék
azokat a dolgokat, amit kifogásolt az ellenırzés. Fontosnak tartja egyrészt azért, hogy ha
újabb ellenırzés érkezik ne legyen baj, másrészt azért, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe,
hogy olyan normatívákat vesznek igénybe, amire nem jogosultak. Marlokné Cservenyi
Magdolna iskolaigazgató 10./c. pontjával kapcsolatos észrevételét (javaslatát) befogadja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a legutóbbi verzióhoz képest van e
módosító javaslat.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Úgy véli tisztázni kellene, hogy
milyen módosításokról szavaz a testület. Felhívja a figyelmet arra, hogy a névváltoztatásnak
következménye van. Példaként említi, hogy a jelenleg használt néven vannak bejelentve a
Magyar Állam Kincstár és a bank felé is, továbbá úgy gondolja, hogy ezt a tantestülettel is
meg kell beszélni.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Úgy gondolja, hogy tekintettel arra, hogy az intézmény rövid
neve nem változik a névváltozás nem jelent problémát.
Marlokné Cservenyi Magdolna, iskolaigazgató: Úgy véli, hogy problémát jelent.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a kiosztott módosított Alapító
Okirathoz képest van e módosító javaslat.
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Lırincz Beáta, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a név tekintetében
szakértıvel is egyeztetett. Kéri, hogy a 19. pontba a hangszereket is vegyék bele.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a képviselı asszony módosító
javaslatáról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Lırincz Beáta módosító javaslatát –
miszerint az Alapító Okirat 19. pontjának, utolsó sorában, kivéve terem bérbeadások
mellé a hangszereket is vegyék be – elfogadja. (18:11)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület 68/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy - a
határozat mellékleteként becsatolt - Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény
módosított Alapító Okiratát elfogadja. (18:11)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot,
azzal a kiegészítéssel, hogy a kipontozott rész helyére 2011. július 1-je kerül.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület 69/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy a
Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény önálló gazdálkodói jogkörét 2011. július
hó 1. napjától megvonja. Egyben felkéri az intézményvezetıt, hogy ennek megfelelıen a
módosított Alapító Okirat –tervezet fenntartó felé történı eljuttatásáról intézkedni
szíveskedjen. (18:12)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja hogy a 72/2011, a 73/2011 valamint a74/2011
számú elıterjesztéseket vegyék elıre, tekintettel arra, hogy a megjelent intézményvezetıket is
érinti. Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 72/2011. számú, - Solymár
Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.10.) sz.
rendeletének VI. sz. módosítása tárgyában -, a 73/2011. számú, - a 2010. évi zárszámadás
tárgyában -, valamint a 74/2011. számú, - 2010. évi pénzmaradvány felhasználása
tárgyában - készült elıterjesztéseket 5., 6. és 7. napirendi pontként tárgyalja.

5. napirend. 72/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010.
évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.10.) sz. rendeletének VI. sz. módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy az anyagot
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Hozzá teszi, hogy a szükséges javításokat elvégezték, majd
megadja a szót a bizottság elnökének.
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Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Ismerteti a módosítások okait, mint például a
bérpolitikai támogatás csökkenését, pályázatból és a kisebbségi választásokból adódó
változásokat. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy mindezt ellenırizték, valamint arról,
hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a rendelet- tervezetet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e módosító javaslat, majd felteszi
szavazásra a rendelet-tervezetet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.10.) sz. rendeletének módosításáról szóló 8/2011.
(IV.29.) számú rendeletét megalkotja. (18:15)

6. 73/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi zárszámadás tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy alaposan átnézték a táblákat és a
szöveges beszámolókat, mely utóbbiban kisebb javítások voltak. A szabadon felhasználható
pénzmaradvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés miatt vált
szükségessé a módosítása. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentést is megkapták
a képviselık, ami nem emelt kifogást a gazdálkodással kapcsolatban, bár megjegyezte azt,
(mint eddig minden évben) hogy a kilátásba lévı perek kockázatot jelentenek a költségvetés
szempontjából.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságon több kérdést is
intézett az iskola igazgatója felé, melyek tekintetében abban maradtak, hogy hirtelen nem
tudnak választ adni, de utána néznek. Példaként a mőködési kiadások túllépését említi, ezen
belül a nem rendszeres személyi juttatásokat és a különféle dologi kiadásokat.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, iskolaigazgató: Elmondja, hogy a 2010. év nehéz év
volt: júniustól kezdve szőkösek voltak a források, az elvonások sújtották ıket. A
beszámolóról elmondja, hogy 100 százalékon felüliek a teljesítéseket. Pénztárzárás elıtt derül
ki, hogy mennyi pénzmaradvánnyal rendelkezik az intézmény. Öltözıpadokra, táblákra
költötték, nem jutalomra, nem jóléti cikkekre. Februárban küldték a levelet, hogy normatív
elvonás történt, ami az intézményt érintette. Ha tudtak volna róla, nem vásárolnak. Térítési
díjak kapcsán elmondja, hogy a zeneiskola azért mutat 82%-os teljesítést, mert kevesebben
vették igénybe, s így a lemondások miatt visszaesés mutatkozott. Nem rendszeres személyi
juttatások tekintetében, elmondja, hogy az elírást korrigálták. Ezen túl felhívja a figyelmet a
betegszabadságra, amit, mint mondja, nem lehet elıre megtervezni és így elıre nem látható
változást okozott. Különféle dolgi kiadások kapcsán elmondja, hogy tanügyi szakértıt,
ügyvédi tanácsadást kellett igénybe venniük, valamint a hangosítás költségeit is tartalmazza,
mely elengedhetetlen volt az olyan, intézmény színvonalát öregbítı programok, mint például
a ballagás színvonalas lebonyolításához. Hozzá teszi, hogy az intézmény idei évi
költségvetésében más forrás után jártak, mert úgy vélik, hogy ezek olyan szép ünnepek,
melyeket továbbra is méltó módon kell lebonyolítani.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e módosító javaslat, majd felteszi
szavazásra a rendelet-tervezetet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010.(IV.28) számú rendeletét megalkotja.
(18:25)

7. napirend. 74/2011. sz. elıterjesztés: Elıterjesztés a 2010. évi pénzmaradvány
felhasználása tárgyában
Elıterjesztı: Polgármester
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2010. évi és a
2011. évi pénzmaradvány összevetésekor eltérést észlelt, mely tisztázásra került. Jelen esetben
arról kell dönteni, hogy az intézmények a pénzmaradványukat szabadon felhasználhatják –e,
vagy él az önkormányzat a megkötés esetleg az elvonás jogával. Iskolánál a visszafizetési
kötelezettséget a finanszírozásból javasolja levonni, míg a Német Kisebbségi Önkormányzat
kapcsán tájékoztatja a képviselıket arról, hogy nincs elvonási jogköre az Önkormányzatnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat minden évben elvonta
a pénzmaradványt és tartalékba helyezte. Az óvoda kapcsán úgy tudja, hogy egy
konyhatechnikai beruházást kíván végrehajtani. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 12fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 70/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy:
•

a Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény 2010. évben keletkezett
túlfinanszírozását 2011. évi finanszírozásából levonja. (1.986 E Ft)
• Az Óvoda-Solymár 2010. évben keletkezett szabad pénzmaradványát szabadon
felhasználhatja. (36 E Ft)
• A Polgármesteri Hivatal 2010. évben keletkezett szabad pénzmaradványát elvonja, és
a fejlesztési céltartalékba helyezi. (12.021 E Ft).

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı költségvetési rendelet módosítás
alkalmával a fenti módosítást átvezetni szíveskedjen. (18:29)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a 70/2011. számú gyerekjóléti és
szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú helyi rendelet módosítása tárgyában
készült elıterjesztést vegyék elıre, és következı napirendként tárgyalja a Képviselı-testület.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 70/2011. számú gyerekjóléti és
szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.30.) számú helyi rendelet módosítása tárgyában
készült elıterjesztést 8. napirendi pontként tárgyalja. (18:30)

8. napirend. 70/2011. sz. elıterjesztés: Gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló 6/2011. (III.30.) számú helyi rendelet módosítása
Elıterjesztı: Emesz Lajos alpolgármester
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Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy minden évben szükséges ennek a
jóváhagyása, továbbá, hogy a változás – bizonyos értelemben csökkenés - a díjak tekintetében
történt. Hozzá teszi továbbra is azt kéri az intézmény, hogy 0 forint legyen a térítési díj az
idıs klub tagjainak a részére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, majd megkéri a
képviselıket, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2011.(III.30.)
számú rendeletének módosításáról szóló 10/2011. (IV.29.) számú rendeletét megalkotja.
Szünet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással 71/2011. számú határozatával úgy dönt, hogy az Ezüstkor
Szociális Gondozó Központ Idıs Klubjában alkalmazható intézményi térítési díjat
egységesen 0 Ft-ban állapítja meg az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Idıs Klub
tagjainak részére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a 68/2011. számú, Állattartási rendelet
megalkotása tárgyában született elıterjesztés kapcsán több képviselı jelezte azt a kifogását,
miszerint több vitatható pontja van a rendelet-tervezetnek
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Tekintettel erre, valamint arra, hogy számos fontos napirendi
pont van még és szőkösek az idıkeretek, visszavonja az elıterjesztést.
Szeghy Kirsztina, képviselı: Nem fogadja el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy elıterjesztıként a jegyzı van
megjelölve, aki visszavonhatja az elıterjesztést.
Szeghy Krisztina, képviselı: Ugyanezt az anyagot a saját neve alatt szeretné beadni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy vegyék le napirendrıl az
elıterjesztést és az illetékes bizottság állásfoglalását követıen kerüljön ismét a Képviselıtestület elé a rendelet-tervezet. Felteszi szavazásra a javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 6 fı igen szavazattal 4 fı
nem és 1 fı tartózkodással úgy dönt, hogy a 68/2011. számú, állattartási rendelet
megalkotása tárgyában született elıterjesztést leveszi a napirendrıl.
9. napirend. 69/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıterjesztı: Polgármester
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a módosítások egyrészt technikai és
strukturális, másrészt egyéb változtatásokra irányulnak. Megkérdezi, hogy kíván e valaki
hozzá szólni.
Lırinc Beáta, képviselı: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 7. számú függelékben elírás
történt, szociális munkacsoport helyett stratégiai munkacsoportot hoztak létre, melynek
szakértıje Dr. Szemkıi Judit szakértı. Kéri javítani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a módosítást.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Javasolja, hogy a közlekedési- és közbiztonsági
munkacsoport helyett, közlekedésbiztonsági munkacsoportot hozzanak létre. Kéri, hogy
ennek megfelelıen módosítsák a 7. számú függeléket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a módosítást.
Szeghy Krisztina, képviselı: Szeretné tudni, hogy a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság
elnöke lemondott e.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli kérte, hogy más formában mőködjön a jelzett
terület.
Ordódy György, képviselı: Megkérdezi, hogy mi a különbség az eddigiekhez képest.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Azt válaszolja, hogy alapvetıen közlekedésbiztonsági
kérdésekkel foglalkozik, példaként többek között a gyalogátkelıhelyeket, a parkolási rendszer
kialakítását és a járdákat említi. Feladata a területhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazása
valamint a döntések elıkészítése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy a munkacsoport lazább meghatározás,
jobbára szakértıkbıl áll. Rugalmasabban tud intézkedni és javaslatokat tenni, könnyebben
bevonhat más szakértıt is.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Megkérdezi, hogy a közbiztonság hova fog tartozni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy azért mert pl: nincs turisztikai
minisztérium, még van turisztikával foglalkozó intézmény.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy megszőnik a bizottság, továbbá, hogy helyette
munkacsoport jön létre. Megkérdezi, hogy miért mőködne így.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy néhány képviselı ez a megoldást
javasolta. İ maga a tanácsnoki felügyeleti rendszert látta volna jobbnak. Stratégiai
kérdésekkel tud foglalkozni a munkacsoport.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy a 3.sz. függelék, 1. pontjában szereplı
személyeket, kik és mikor választották meg. Hozzá teszi, hogy írásban kér választ.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az elızı Képviselı-testület. Elmondja,
hogy a Képviselı-testület választja meg az elnököt és a tagokat az összevont bizottság élére,
majd felolvassa a javaslatot. Titkos szavazást rendel el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felkéri az ügyrendi bizottságot a szavazatok
megszámlálására. Tájékoztatja a képviselıket, hogy 12 fı igen szavazattal elfogadták a
jelölteket. Javaslatokat kér a munkacsoportra.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 72/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy
Szervezetfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenırzı Bizottság tagjainak az alábbi
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személyeket választja: Takácsné Nagy Eszter elnök, Tordai Miklós tag, Lırincz Beáta
tag, Szeghy Krisztina tag.
Dr. Szentkláray Ferenc: Szerinte akkor hatékony a munka, ha szakértıkbıl és kis
létszámból áll a munkacsoport. Maga mellé, Kıvári András képviselıt és Schlick András-t
javasolja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismét a bizottság közremőködését kéri a szavazás
lebonyolításához.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 73/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy a
Közlekedésbiztonsági Munkacsoport tagjainak az alábbi személyeket választja: Schlick
András, Kıvári András, dr. Szentkláray Ferenc.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás. Felteszi
szavazásra a rendeletmódosítást.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással Solymár Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011.
(IV.29.) számú rendeletét megalkotja. (19:06)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az SZMSZ-ük szerint az ülés
meghosszabbításáról dönteni kell. Felteszi szavazásra a javaslatát.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az ülést egy órával meghosszabbítja.
(19:07)

10. napirend. 71/2011. számú elıterjesztés: A telepszerő épületek felújításának és
korszerősítésének önkormányzati támogatási feltételeirıl szóló rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Tordai Miklós, képviselı
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a rendelet-tervezet már járt a Képviselıtestület elıtt. A tervezet lényege, hogy a rendelet életbe léptetésével a lakótelepi panelek
felújításához önkormányzati hozzájárulást lehetne biztosítani. Várhatóan ezzel kapcsolatban –
zöld energia program– megfognak jelenni pályázatok, melyek általában úgy kerülnek kiírásra,
hogy a tulajdonos és az állam mellett társfinanszírozóként az önkormányzatok is
megjelenhetnek.
Tordai Miklós, képviselı: Úgy tudja, hogy ez ügyben, az illetékes Bencsik János már lépett,
április 12-én elıvezetésre került. Elmondja, hogy állami támogatás akkor igényelhetı, ha az
önkormányzat ott áll a tulajdonos mellett. 3 kategóriába javasolja a támogatás megadását:
felújítás, nyílászáró- és födém csere. A költségek tekintetében elmondja, hogy a teljes
felújítási, korszerősítési költség maximum 1/3-át állná az önkormányzat, mely azonban az
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abban lévı lakásszámra vetítve a lakásonkénti 100 ezer forintot nem haladhatja meg. Az
épületgépészeti rendszerek tekintetében ez az összeg a költségek felét, maximum 200 ezer
forintot, míg a főtési rendszerek korszerősítésénél a költségek 1/3-át teheti ki, mely azonban
nem haladhatja meg az abban lévı lakásszámra vetítve a lakásonkénti 50.000.- Ft-ot. A folyó
évi költségvetés terhére 5 millió forintot javasol elkülöníteni a tartalékalap és telekadóból
származó többletbevételek valamint a 81-es számú elıterjesztésbıl befolyt bevétel terhére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 81. számú
elıterjesztésbıl befolyt bevétel nem számít plusz bevételnek, továbbá arra, hogy több
tízmillió forint szükséges ahhoz, hogy eljussanak a tervezett bevételig. A fejlesztés céljával
egyet ért, de úgy gondolja, hogy ezen az alapon minden családi házban lakó solymári
kérhetné a hozzájárulást, illetve mondhatná azt, hogy miért nem képeztek a lakótelepiek
tartalékot. Abban az esetben viszont, ha hárompilléres pályázatról lenne szó, támogathatónak
találná az elképzelést. Példaként az Árpád hídi faluházat említi. Szerencsésebbnek tartaná, ha
látnák a pályázatot, amit kiírnak.
Cser Angéla, képviselı: Javasolja, hogy döntsenek most, és ha kijön az új konstrukció akkor
majd finomítanak. Hozzá teszi, hogy a Mőszaki Bizottság is megtárgyalta, bár talált még egy két javítani valót, például a 3. oldal 4 §-ában, a pályázati pontok 2,.3. és 4. bekezdésében, a
pályázati felhívásban. Elmondja továbbá, hogy a melléklet 10 oldalán szerepel a külsı
nyílászárók cseréje, melynél javasolja, hogy fogalmazzák bele azt, hogy kivéve a lecserélt
nyílászárókat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztı befogadta a módosítást.
Hozzá teszi, hogy két kérdés is van, egyrészt, hogy mikor léptetik életbe a rendeletet,
másrészt, hogy milyen keretösszeget biztosítanak a megvalósításra.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a kezdeményezéssel mindenki egyet értett, de nem
az idei évi költségvetés terhére. Úgy véli ha tisztázódnak a feltételek, akkor a 2012. évi
költségvetésnél kell majd tervezni e célra keretösszeget. Szerinte az is elıfordulhat, hogy a
kormányrendeletben egy csomó olyan feltétel lesz ami behatárolja az önkormányzat
mozgásterét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Összegzi az elıterjesztı és a Pénzügyi Bizottság
álláspontját, majd megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás.
Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy gondolja, hogy vannak olyan beruházások, amik sehol
nem tartanak, ezért ebbıl javasolja az átcsoportosítást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy útépítésre valóban van MFB-s
hitelkeret, ám ennek a terhére a Képviselı-testület nem tud forrást rendelni, tekintettel arra,
hogy ezt a hitelkeretet erre a célra nem lehet forrásként megjelölni. Elmondja, hogy a
legutóbbi módosítás a Pénzügyi Bizottság részérıl érkezett, miszerint a 14.§ 2 pontjába 2012.
évet javasolják feltüntetni.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Azt javasolja hogy várják meg a kiírást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökétıl újabb
javaslat érkezett, így ezt teszi fel szavazásra.
Tordai Miklós, képviselı: Megkérdezi, hogy ez pontosan mit takar.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy abban az esetben, ha kiírásra kerül a
pályázat, akkor tud mőködni az elképzelés. Jelenleg nem, mert olyan kérdéseket vet fel, amire
pontosan még nem tudják a válaszokat. Példaként többek között a társasházak adószámát
említi.
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Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy véli, hogy errıl már sokat beszéltek és valami kifogással
mindig visszadobásra került a rendelet-tervezet. Ezeket a kérdéseket fel lehetett volna akkor
tenni. Szerinte ez idıhúzás. Meglátása szerint meg kellene nézni, hogy hol mőködik ez a
rendszer, hol az ahol jól mőködik, továbbá azt, hogy ez minek köszönhetı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy kételyeit másfél hónappal ezelıtt
ugyanígy elmondta. Akkor is és most is, több információra lenne szüksége. Hozzá teszi a
rendelet-tervezet szerint, ha életbe lépne a rendelet, akkor is el kellene bírálni a pályázatokat,
ha nincs társfinanszírozó.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy idıközben megváltozott az elıterjesztı
indoklása is. Egyetért a polgármester úrral abban, hogy a háromlábú pályázati lehetıségrıl
szóló információ hiány kételyeket ébreszt. Ugyanakkor senki nem ellenzi az ötletet. Úgy véli,
hogy hiába van rendes anyag, mert hiányzik a kormány általi kiírás, melynek ismerete nélkül
nem tudnak errıl beszélni. Hozzá teszi, azt is el tudja képzelni, hogy akár még az összegrıl is
tudnának ennek birtokában beszélni.
Kıvári András, képviselı: Egyetért a polgármester és alpolgármester úrral. Úgy véli, hogy
mindannyiunkban megvan a szándék arra, hogy a szükséges forrást megteremtsék, azonban
körbe kell járni az ügyet, nehogy zsákutcába fussanak. Ha lesz lehetıség a költségvetést
bármikor lehet módosítani. Ha támogatható az elképzelés támogatni fogják.
Gaal Gergely, társadalmi megbízatású alpolgármester: Úgy látja, hogy alapvetıen
mindenki támogatja az ötletet. Szerinte olyan megoldást kell találni, hogy az anyagi feltételek
is biztosítottak legyenek.
Ordódy György, képviselı: Úgy gondolja, hogy a döntést nem a jövı évre halasztották, ha
megvan a kiírás bármikor lehet dönteni.
Tordai Miklós, képviselı: Nem tudja megmondani, hogy a pályázat mikor lesz kiírva, azt
sem, hogy egyáltalán ki lesz e írva. Megkérdezi, hogy mi van abban az esetben, ha nem lesz
erre a célra központi állami támogatás. Úgy véli, hogy akkor az itt élı emberek nem
számíthatnak támogatásra az önkormányzattól, példaként a Váci úti gázelzárást említi. Hozzá
teszi, a javaslat pont ezért született, hogy ezek az emberek lépni tudjanak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy ki ellenırizné a támogatások
felhasználását.
Tordai Miklós, képviselı: Azt válaszolja, hogy benne van az anyagban.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy a felelısség az övé, az utalványozókkal
és az érvényesítıkkel együtt. Kiírás megvárására tesz javaslatot. Ha a kiírás megjelenik, akkor
azonnal beterjeszti a rendelet-tervezetet
Tordai Miklós, képviselı: Megkérdezi, hogy ha valami oknál fogva nem íródik ki a pályázat,
akkor mi történik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ha nyár vagy ısz folyamán nem történik
meg a kiírás, akkor egyet tehetnek, azt, hogy megálmodják, miként lehetne egyedüli
finanszírozóként végrehajtani az elképzeléseket, viszont mindezt novemberben a koncepcióba
majd a késıbbiekben a költségvetésbe is be kell építeni. Szerinte indokolt lenne mőszakilag is
megvizsgálni a lakótelepet.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ebben az esetben más lenne a helyzet,
tekintettel arra, hogy a tulajdonos mellet egyedül az önkormányzat lenne jelen
finanszírozóként, melynek kapcsán szerinte azzal is számolni kellene, hogy 5 millió forint
nem lenne elég. Úgy véli, hogy nem szerencsés szociális alapon nyújtott támogatást
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összekeverni egy pályázati lehetıséggel. Ha nem tud fizetni a lakó, az önkormányzattól kérhet
segítséget, akkor nem tud kérni, ha már több hónapos tartozása áll fenn.
Cser Angéla, képviselı: Megkérdezi, hogy a rendelettel van e probléma, mert ha igen, akkor
indítványozza, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalja meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a majdani pályázatot szeretné látni,
annak pénzügyi és mőszaki feltételeit szeretné megismerni. Megkérdezi, hogy van e egyéb
javaslat. Javasolja, hogy amint megjelenik a kiírás térjenek rá vissza, addig napolják el az ügy
tárgyalását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 0 fı tartózkodással úgy dönt, hogy a 71/2011 számú, a telepszerő épületek
felújításának és korszerősítésének önkormányzati támogatási feltételeirıl szóló rendelet
megalkotása tárgyában készült elıterjesztés megtárgyalását, a vonatkozó pályázat
kiírásáig elnapolja. (19:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy ha nem írnak ki pályázatot, akkor a
megbeszélt módon megvizsgálják annak a lehetıségét, hogy mi módon lehet egyedüli
finanszírozóként végrehajtani az elképzeléseket, majd novemberben a koncepcióba és a
késıbbiekben a költségvetésbe is beépítik.

11. napirend. 75/2011. számú elıterjesztés: „Duna -Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Program”
címő
pályázat
dokumentációjának
benyújtásához szükséges döntések meghozatala
Elıterjesztı: Polgármester
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy többszöri áttervezés történt, ezért
szükséges az, hogy a Képviselı-testület a határozatot meghozza, hozzájárulását adja. Hozzá
teszi, hogy lassan halad a projekt. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, majd felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület 65/2011. számú határozatával úgy nyilatkozik, hogy
a KEOP-1.1.1./09-11 (régi KEOP-2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján,
mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800
Tatabánya, Fı tér 6.) tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 (régi
KEOP-2009-1.1.1.) konstrukcióra benyújtandó, „Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” címő projekt részeként elkészült megvalósíthatósági
tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a tanulmányban
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, és annak betartását a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követı minimum
öt évig. (19:43)
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12. napirend. 79/2011 számú elıterjesztés: Elıterjesztés önkormányzati
bérlakások karbantartási munkái tárgyában Elıterjesztı: Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja a bizottság arra tett javaslatot, hogy a
karbantartási munkákat saját cégükkel végezessék el, a táblázat szerint.
Cser Angéla, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy felmérést készítettek. A
lakások többségénél azt tapasztalták, hogy a bérlık nem elég gondosak. Példaként említi azt
az esetet amikor az eresz csatornáról egy darab hiányzott, ha ennek a pótlása megtörtént
volna, akkor úgy véli nem mosódik alá. Szerinte a bérlıket rá kellene venni arra, hogy
gondosabban járjanak el. A tábla a legszükségesebb feladatokat tartalmazza, például
életveszély elhárítására illetve állagmegóvásra tettek javaslatokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy jellemzıen fél és komfortos lakásokról
beszélnek, ahol a bérlık a piaci bérleti díjak 10-20 %-át fizetik
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy ki állapította meg ezeket az összegeket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a bérleti díjak megállapítása akkor
történt, mikor a bérlı beköltözött, az akkor érvényes rendelet szerint. Hozzá teszi, hogy azóta
már történt módosítás, de nem tudja, hogy mi történne, ha most ismét módosítanának.
Elmondja, hogy a rendırlakások is ezek között találhatók, melyre vonatkozóan részletesebben
körülírt szerzıdést szeretne, amennyiben megüresedés lesz.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy a bérlakásokra a 11/2007. számú rendelet
vonatkozik, mely szerint négy komfort fokozat van. Úgy véli, hogy valóban rá férne egy
bérleti díj emelés, bár szerinte a piaci szintre hozása kivitelezhetetlen. Ezt felül kell vizsgálni.
Hozzá teszi, hogy a fenntartásuk nem mondható rentábilisnak.
Ordódy György, képviselı: Úgy véli, hogy az életveszély elhárítás a legfontosabb
Szeghy Krisztina, képviselı: Az állapotokra való tekintettel, miszerint alacsonyak a bérleti
díjak javasolja, hogy normális összeget határozzanak meg
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ehhez rendeletmódosítás szükséges,
ezért kéri, hogy az illetékes bizottság vizsgálja felül.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy 59,- Ft/m2 bérleti díj és ehhez hasonlóan
alacsony díjak szerepelnek a rendeletben, továbbá, hogy a szerzıdések elınytelenül lettek
megkötve. Példaként említi, hogy csak a belsı részt kell felújítani, miközben ı maga úgy véli,
hogy a nagy javításokat leszámítva a bérlı köteles lenne karbantartani az épületet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a szóban forgó szerzıdések között
olyanok is vannak, melyek húsz évesek. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, majd felteszi
szavazásra határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület 75/2011 számú határozatával úgy dönt, hogy a
tulajdonában álló bérlakások legszükségesebb karbantartási munkáit – a beruházási
tartalékkeret terhére – az elıterjesztés melléklete szerint az idei évben elvégezteti. (19:52)

Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja a lakótelep szemétgyőjtı konténereivel kapcsolatos
problémákat, miszerint ugyan megszőntek a konténerek, de a hulladékot oda hordják. Anna
kápolna és kerekhegy tekintetében kéri közterület felügyelıket, hogy intézkedjenek. Felhívja
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a figyelmet arra, hogy Kerekhegy végén a buszmegálló tábla el van törve, amit ki kellene
cserélni, továbbá arra, hogy a Budai Nagy Antal – Koppány utca keresztezıdésnél egy tábla 6
hete a bokorban van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az ilyen ügyekben nyugodtan küldhet
neki e-mailt.
Szeghy Krisztina, képviselı: A Bocskai utcai kutya mérgezésekkel kapcsolatban írásbeli
tájékoztatót kér. Megkérdezi, hogy mikor döntöttek arról, hogy a Solymári Hírmondó 16
oldalas legyen. Elmondja, hogy az Egyesületüket megkeresték ruhagyőjtés ügyében, melyben
szeretné kérni az önkormányzat segítségét szállítás tekintetében. Interpellációját kívánja
felolvasni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az interpellációt a képviselık megkapták írásban.
Megkéri a Képviselı Asszonyt, hogy nyilatkozzon elfogadja e a választ, ha nem, a Képviselıtestület dönt.
Szeghy Krisztina, képviselı: Nem fogadja el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a V-119/2011 ügyszámú, jegyzıi
válasz elfogadását.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 7 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Szeghy Krisztina képviselı
interpellációjára, a V-119/2011 ügyiratszám alatt, Dr. Beregszászi Márk jegyzı nevében
kelt válasz levelet elfogadja. (19:57)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja Szeghy Krisztina képviselı asszonynak, hogy a
ruhagyőjtésbe a Karitasz szervezetet vonják be.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Megkérdezi a képviselı asszonytól, hogy a Bocskai utcai
kutyamérgezéssel rendelkezik e új információval. Hozzá teszi ı maga mindenkit informált az
ügyben.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja ı maga ott tart, hogy a hatósági állatorvos
megállapította a mérgezés tényét és a továbbiakban a hivatal jár el az ügyben
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Azt feleli, hogy nem a hivatal hatásköre a bőncselekmény
felderítése. Ez ügyben a rendırség jár el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Jelzi Szeghy Krisztina képviselı asszonynak, hogy a
hivatalnak nincs nyomozati jogköre, ez a rendırség feladata.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy a csatornával kapcsolatban csúszás lehetséges.
Megkérdezi, hogy tudnak e errıl információt nyújtani, továbbá az erdei útról érdeklıdik. A
Koppány utcával kapcsolatban elmondja, hogy özönlenek a személy és nehéz autók, mely
véleménye szerint a használhatatlanság határát súrolja. Rákérdez a kamerarendszerre, továbbá
arra, hogy lenne e lehetıség arra, hogy okmányiroda mőködjön a községbe.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: A csatornázással kapcsolatban azt feleli, hogy pályázat
útján történik, ezért lassú. Valószínőleg májusban fogják kiküldeni az elsı szakmai, tisztázó
kérdéseket. Hozzá teszi, hogy legkorábban ıszre számoltak vele, továbbá azt, hogy a régióból
nagyságrendileg 40 pályázat érkezett. Az erdei út kapcsán elmondja, hogy a pilisi parkerdıtıl
várják a választ, felajánlották a közútkezelést. Kerekhegyi erdei út kátyúzására eddig 1 millió
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forintot költöttek, de igyekszik a Településüzemeltetési Kft. embereivel befoltoztatni azokat.
Okmányirodát meg lehetne valósítani, de az állam alul finanszírozza.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: A Koppány utcával és közlekedési táblákkal kapcsolatban
elmondja, hogy a behajtási engedély tábla minta elkészült. A koncepció vizsgálata
folyamatban van, több helyen súlykorlátozást kívánnak bevezetni, melyre vonatkozóan a
rendelet-tervezet kidolgozás alatt áll. A fıvárosihoz hasonló, hologramos bilétával lesz ellátva
a behajtási engedély. Azok a solymári ingatlantulajdonosok akik gépjármővel rendelkeznek
térítésmentesen megkapják azt. Ha valaki be kíván majd hajtani, akkor azt elızetesen be kell
majd jelentenie. Körzeti megbízottal felvették a kapcsolatot és fokozott ellenırzés lesz.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megköszöni az intézkedést. A közlekedési koncepciót szeretné
megkapni.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal megkapta a
táblakihelyezésekkel kapcsolatban az intézkedés lehetıségét, melyet szakemberek
bevonásával készítenek elı, és melyet beépítenek majd a koncepcióba. Bízik benne, hogy
elıbb utóbb Képviselı-testület elé kerül.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a hulladékgyőjtıkkel kapcsolatban
intézkedett Jövı hét hétfıre ígértek választ az ügyben, hogy április 1-je helyett mikor győjtik
be a konténereket. Kérte az Igazgatási Iroda vezetıjét, hogy a közterület felügyelık
segítségével próbálják felderíteni, hogy kik helyezik el a szemetet, illetve az elszállítás
ügyében Zárda úrnak is szólt.
Elmondja, hogy a Településüzemeltetési Kft. mellé 3 tagú Felügyelı Bizottságot állítottak fel.
Megkérdezi, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint sikerült e már a
jogszabályban foglaltakat teljesíteni. Úgy véli, hogy ez fontos, mert a társaságnak okozott
kárért korlátlanul és egyetemlegesen felnek. İ maga szívesen felajánlja azokat a
dokumentumokat, amik szükségesek ezek elindításához, példaként az ügyrendet és az egyéb
iratmintákat említi. Kéri, hogy a szükséges belsı intézkedéseket hozzák meg.

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy ıt, mint a tulajdonos képviselıjét nem
tájékoztatták ez ügyben.
Szeghy Krisztina, képviselı: Nem érti, hogy mi alapján történik a táblák kihelyezése, mert a
koncepciót nem fogadta el a testület.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy el tudja küldeni részére a jegyzı. Hozzá
teszi, hogy új szabályozási tervet sem fogadtak el, de addig az elıtte lévı érvényben van.
Cser Angéla, képviselı: A Felügyelı Bizottsággal kapcsolatban elmondja, hogy informálisan
tudott még csak összeülni. A megalakuláshoz sok feltétel hiányzik, tekintettel arra, hogy még
több anyag nem áll a rendelkezésükre. Összeírták, hogy mi szükséges a mőködésükhöz.
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Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy csak arra szerette volna felhívni a figyelmet,
hogy a törvényben meghatározott határidın belül fel kell állnia a bizottságnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás, majd az
ülést 20 óra 16 perckor bezárja.
Solymár, 2011. május 4.
A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita
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Dr. Szente Kálmán
Polgármester

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

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