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Képviselı-testületi ülésrıl
Idıpont: 2011. február 28. (hétfı)
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, képviselı, NKÖ

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 24/2011. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet V. módosítása
(Polgármester)
2. 25/2011. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás a telepszerő épületek felújításának és
korszerősítésének önkormányzati támogatási feltételeirıl (Tordai Miklós)
3. 26/2011. sz. elıterjesztés: Tervtanácsi rendelet alkotása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
4. 27/2011. sz. elıterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint egyes
önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól (Jegyzı)
5. 28/2011. sz. elıterjesztés: Munkacsoportok létrehozása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság, polgármester)
6. 29/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, 2036 hrsz. alatt felvett ingatlan szabályozási elıírásai
(Juhász Katalin kérelme) (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
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Bizottság)
7. 30/2011. sz. elıterjesztés: Pruzsinszky Miklós és Pruzsinszky Erzsébet ingatlan
felajánlása vételre (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
8. 31/2011. sz. elıterjesztés: Péter Kft. „va.” ingatlan értékesítési ajánlata
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
9. 32/2011. sz. elıterjesztés: A 1186 hrsz. alatt felvett ingatlan csatorna szolgalmi joggal
terhelése- Kovács Róbert és Kovács Róbertné (Polgármester)
10. 33/2011. sz. elıterjesztés: Az Auchan alatti iparterület övezeti besorolása és a
kereskedelmi, szolgáltató övezet paramétereinek meghatározása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
11. 34/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, külterületi dőlıút-hálózatának fejlesztése –
módosítási javaslatok (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
12. 35/2011.
sz.
elıterjesztés:
Solymár,
Szélhegy
megálló
megközelítése
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
13. 36/2011. sz. elıterjesztés: Szabó Antal tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
14. 37/2011. sz. elıterjesztés: Képviselı tag delegálása az iskolaszékbe (Oktatási Bizottság)
15. 38/2011. sz. elıterjesztés: Kuratóriumi tag delegálása a Helytörténeti Alapítványba
(Oktatási Bizottság)
16. 39/2011. sz. elıterjesztés: Ciklusprogram (Polgármester)
17. 40/2011. sz. elıterjesztés: Az egyéni köztisztviselıi teljesítményértékelés alapjául
szolgáló célok meghatározásáról (Jegyzı)
ZÁRT ÜLÉS:
18. 41/2011. sz. elıterjesztés: A településüzemeltetési társaság alapító okiratának végleges
elfogadása és a társaság vezetıjének megválasztása (polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Nagy szeretettel köszönt mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 28. napján
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki
ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét hitelesíteni fogja?
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Köszönöm szépen.
Szeghy Krisztina, képviselı:Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Köszönöm szépen. Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk
–e a hitelesítık személyével.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 az ülésrıl készült
jegyzıkönyvet Takácsné Nagy Eszter és Szeghy Krisztina képviselık hitelesítsék.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az anyakönyvi eljárás egyes díjairól,
valamint egyes önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérleti díjairól szóló, 4. napirendi
pont alatt felvett, 27/2011. sz. elıterjesztés visszavonja, tekintettel arra, hogy átdolgozásra
szorul. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás?
Szeghy Krisztina, képviselı: Kéri, hogy az oktatási intézményeket érintı elıterjesztéseket
vegyék elıre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja, hogy a Képviselı tag delegálása az
iskolaszékbe címő, 14. sorszám alatt felvett 37/2011. sz. elıterjesztést elsı napirendi pontként
tárgyalja a Képviselı-testület. Megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 37/2011. számú
elıterjesztést a testület elsı napirendi pontként tárgyalja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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.

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.
2.

37/2011. sz. elıterjesztés: Képviselı tag delegálása az iskolaszékbe (Oktatási Bizottság)
24/2011. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet V. módosítása
(Polgármester)
3. 25/2011. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás a telepszerő épületek felújításának és
korszerősítésének önkormányzati támogatási feltételeirıl (Tordai Miklós)
4. 26/2011. sz. elıterjesztés: Tervtanácsi rendelet alkotása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
5. 28/2011. sz. elıterjesztés: Munkacsoportok létrehozása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság, polgármester)
6. 29/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, 2036 hrsz. alatt felvett ingatlan szabályozási
elıírásai (Juhász Katalin kérelme) (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság)
7. 30/2011. sz. elıterjesztés: Pruzsinszky Miklós és Pruzsinszky Erzsébet ingatlan
felajánlása vételre (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
8. 31/2011. sz. elıterjesztés: Péter Kft. „va.” ingatlan értékesítési ajánlata
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
9. 32/2011. sz. elıterjesztés: A 1186 hrsz. alatt felvett ingatlan csatorna szolgalmi joggal
terhelése- Kovács Róbert és Kovács Róbertné (Polgármester)
10. 33/2011. sz. elıterjesztés: Az Auchan alatti iparterület övezeti besorolása és a
kereskedelmi, szolgáltató övezet paramétereinek meghatározása (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
11. 34/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, külterületi dőlıút-hálózatának fejlesztése –
módosítási javaslatok (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
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12. 35/2011.
sz.
elıterjesztés:
Solymár,
Szélhegy
megálló
megközelítése
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
13. 36/2011. sz. elıterjesztés: Szabó Antal tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
14. 38/2011. sz. elıterjesztés: Kuratóriumi tag delegálása a Helytörténeti Alapítványba
(Oktatási Bizottság)
15. 39/2011. sz. elıterjesztés: Ciklusprogram (Polgármester)
16. 40/2011. sz. elıterjesztés: Az egyéni köztisztviselıi teljesítményértékelés alapjául
szolgáló célok meghatározásáról (Jegyzı)
ZÁRT ÜLÉS:
17. 41/2011. sz. elıterjesztés: A településüzemeltetési társaság alapító okiratának végleges
elfogadása és a társaság vezetıjének megválasztása (polgármester)
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Szél heggyel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy
fakitermelés kezdıdött. Szerinte a vállalkozó a jogszabályokat nem tartja be, a Hold utca
nincs lezárva, a lakók nincsenek kiértesítve. Megkérdezi, hogy ha baleset történik, akkor ki
lesz a felelıs. Elmondja, hogy tüzet gyújtottak, szeretné tudni, hogy ki adott erre engedélyt, ha
egyáltalán volt engedély. Felhívja továbbá a figyelmet a munkások ruházatára, ami szerinte
védıfelszerelés, sisak hiányában nem megfelelı. Elmondja, hogy az engedély nála van,
miszerint tarvágásra kaptak engedélyt, de a tulajdonos nem ezt kérte. Megkérdezi, hogy ki
adta ki az engedélyt. Úgy tudja, hogy talajvédelmi erdırıl van szó, ezért csak részletekben
történhet a vágás. Kéri, hogy a Polgármester Úr vonja felelısségre az erdészt. Hozzá teszi,
hogy İ többed magával szakvéleményt kért, továbbá, hogy az Erdészeti Fıfelügyelıséghez
fordulnak. Kéri az ügy kivizsgálását, mert nem szeretné ha a tulajdonosnak ebbıl baja
származna.
Dr.Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselı asszonnyal. Megadja a szót Emesz
Lajosnak.
Emesz Lajos, alpolgármester: Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy mikor megérkezett az
elsı lakossági bejelentés, több telefonjába került mire megtalálta azt, akinek a gondozásába
tartozik a terület. Aki kiadta egészségügyi vágásra az engedélyt elıször nem tudta, hogy mirıl
van szó, majd bevallotta, hogy ı járt el. A probléma az, hogy nem az engedélynek megfelelı
vágást végeznek, egészséges fákat is kivágnak, továbbá, hogy szerinte nem csak azon a
helyrajzi számon dolgozik, ami a birtokában van. Hozzá teszi, hogy ma reggel intézkedett, 24
órán belül jelentést kért az önkormányzat által foglalkoztatott erdészeti felügyelıtıl.
Gaal Gergely, társadalmi megbizatású alpolgármester: Elmondja, hogy a solymári
hírmondó újságot minden háztartásba meg kellett volna, hogy kapják, a mi nem történt meg,
mellyel kapcsolatban úgy tudja, hogy az alpolgármester úrnak több információja van.
Elmondja, hogy a lakossági visszhangok szerint igény van egy színes magazinra is, ami nem
érintené az ingyenes újság megjelenését. Hozzá teszi, hogy az új újsággal kapcsolatban már
folynak a tárgyalások. A vállalkozói fórummal kapcsolatban elmondja, hogy a közeljövıben –
márciusba – szeretnék megvalósítani, melynek idıpontjáról az ingyenes újságban adnak
tájékoztatást. A fórumon a Széchenyi tervrıl is kívánják tájékoztatni a vállalkozókat.
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Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy egyetért Takácsné Nagy Eszter képviselıvel,
miszerint akárhogyan nem lehet kivágni a fákat, továbbá, hogy alpolgármester úr
hozzászólását kiegészítené annyival, hogy cserje szintre nem terjed ki az egészségügyi
termelés, csak beteg fákra. Tájékoztatja a képviselıket arról, hogy Kıvári János megkereste
az ügyben, hogy vasárnap a szennyvíz ismét elöntötte a lakótelepet a Váci Mihály út 24. szám
alatt, ami már nem az elsı eset. Úgy gondolja, hogy erre végleges megoldást kellene találni.
Megkérdezi, hogy kinek a felelıssége a takarítás, és hogy ki téríti meg a károkat. Az újsággal
kapcsolatban elmondja, hogy a Kerekhegy 99%a nem kapott. A pályázatokkal kapcsolatban
elmondja, hogy az alapítványok és egyesületek nem értik a rendszert, ellentmondás van,
abban hogy milyen anyagot kell benyújtaniuk, a táblázatot kell kitölteniük, vagy több oldalas
projekttervet kell benyújtaniuk. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Spar mögötti terültnél
leszakadt a partfal, kéri ennek a megoldását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Pilisszentiván felıl érkezı szennyvíz
végig cirkulál a lakótelepen, melyhez a lakótelep szennyvize is hozzáadódik. Tájékoztatja a
képviselıket, hogy a tervek elkészültek, miszerint a megoldás az, hogy a vezetéket átvágják,
és a szennyvíz nagyja, a Terstyánszky úttal párhuzamosan kiváltásra kerül. Hozzá teszi, hogy
több, mint tíz millió forintos beruházásról van szó, amit a Közcsat beruházási keretére
igyekeznek megoldani. A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem szeretné, ha
álhírek terjengene ezzel kapcsolatban, nincs szó több oldalas projekttervekrıl, továbbá, hogy
24-én a Bíráló Bizottság összeült, a pályázatok nagy része támogatásban részesült, másokat
hiánypótlásra szólítottak fel, még van akit elutasítottak. A Spar területtel kapcsolatban
elmondja, hogy két évig vívtak a Sparral a földelszállítás ügyében, mire megtörtént, a többi
tekintetében kéri a Mőszaki Irodát, hogy vizsgálja meg az ügyet. Elmondja, hogy különbözı
hírek terjengnek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a valamikori Plusz áruházzal. Tájékoztatja
a képviselıket, hogy beszélt ez ügyben az illetékessel és bérlıt keresnek rá.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy elégedett a Hivatal tájékoztatási
munkájával. A Hírmondó kapcsán elmondta, hogy egyet sem kaptak. Megkérdezi, hogy
milyen intézkedéseket tett ez ügyben a Hivatal.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a Solymári Hírmondót a Mővelıdési ház adja
ki, akivel beszéltek a problémáról és arra a következtetésre jutottak, hogy a terjesztıvel
azonnali hatállyal felbontják a szerzıdést. Hozzá teszi, hogy jelenleg két cég kereste meg ıket
terjesztés ügyében, egy nagy tapasztalatokkal rendelkezı cég valamint a Magyar Posta. Az
iskolával kapcsolatban elmondja, hogy nem kívánják az iskola mőködését megakadályozni,
továbbá, hogy nem lesz átköltöztetés csak akkor, ha felújítják az iskolát, valamint azt, hogy
nem lesz mővészeti magániskola. A belsı ellenırök munkájával kapcsolatban elmondja, azért
dolgoznak, hogy segítsék a törvényesség helyreállítását ha szükséges, valamint, hogy
megelızzék a hatóságok bírságolását. Hozzá teszi, hogy a zeneiskolát sem adják át a
Pilisszentivánnak.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy a Civil Kaszinó március 11-én fél héttıl
megkezdi a mőködését a Neo Caféban, másrészt, hogy a március 15-ei ünnepség szervezése
lezajlott. 11 órakor a Mővelıséi Házban lesz az ünnepség.
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Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ: Elmondja, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat
német nemzetiségi díjat alapított, abból a célból, hogy megköszönjék azok munkáját, akik a
német nemzetiségi kultúra és hagyományırzés terén áldozatokat tettek. Egy bronz éremrıl
van szó, amit hısök napján kívánnak átnyújtani, a pályázat feltételeit az újságban kívánják
megjelentetni.
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy az ingyenes újság szerint a februári terjesztés
rosszabb volt, mint a januári. Írásban tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Mővelıdési
Házban és a Hivatalban legyen 50 lapszám, ami bárki számára elérhetı.

1. számú napirend: 37/2011. sz. elıterjesztés: Képviselı tag delegálása az
iskolaszékbe (Oktatási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy térjenek rá az elsı napirendre, melyet az
Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport bizottság megtárgyalt. Megkéri az elnök asszonyt,
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Lırincz Beáta, képviselı: Elmondja, hogy az intézményvezetı megkereste azzal az
önkormányzatot, hogy az iskolaszékbe delegáljanak egy tagot, melyrıl a Közoktatásról szóló
törvény rendelkezik arról. A fenntartó egy képviselıt delegálhat, és a bizottság egyhangúlag
úgy döntött, hogy Takácsné Nagy Eszter képviselı delegálását javasolja a Képviselı –
testületnek.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Kéri a kizárást a szavazásból.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a képviselı asszony javaslatát.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 22/2011.(II.28.) számú határozatával úgy dönt, hogy
Takácsné Nagy Eszter képviselıt kizárja a 37/2011. (II. 28.) sz. elıterjesztés
szavazásából. (16:45:33)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van - e egyéb hozzászólás, majd
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 23 /2011. (II.28.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Hunyadi Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény iskolaszékébe Takácsné Nagy
Eszter képviselıt delegálja. (16:46:03)

2. számú napirend: 24/2011. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet V.
módosítása (Polgármester)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a módosítás fı oka a normatívák
lemondása különbözı pályázatok és egyéb dolgok átvezetése. Megadja a Pénzügyi Bizottság
elnökének a szót.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Elmondja, hogy a két fıösszeg változtatására egyrészt
az állami pénzek elvonása miatt van szükség, másrészt, hogy egy saját döntés, a testület X.26ai rendelete is közre játszik. Részletesen tájékoztatja a képviselıket arról, hogy volt egy
normatíva lemondás ami összesen -6,2 millió forint bevétel kiesést jelent. A létszám
növekedésével plussz normatíva igénylés is jelentkezett, ami összesen + 3,9 millió forintot
jelent. Két intézmény 1,7 millió forint értékben kapott informatikai pályázaton pénzt. A
szociális kiadások állami térítése + 2 millió forint, az adóerı miatti központi elvonása – 4
millió forint volt. Az egyenleg -2,6 millió forint. A módosítás másik oka a rendelet amiben
2,5 % megtakarítást írtak elı. Ismerteti intézményenként, s elmondja, hogy ez összességében
- 43,9 millió forintot jelent. Elmondja, hogy az egyéb bevételeket is figyelembe véve 40, 8
millió forinttal csökkent a bevétel. Hozzá teszi, hogy a két mínuszos egyenleg 43,4 millió
forintot tesz ki, aminek megfelelıen változtak a fıösszegek. Ismerteti a Pénzügyi Bizottság
álláspontját miszerint 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a módosítást elfogadták.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van –e egyéb hozzászólás majd
megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak a rendelet módosításról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.10.) sz. rendeletének módosításáról szóló 2/2011. (II.28.)
sz. rendeletét megalkotja. (16:51:21)

3. számú napirend: 25/2011. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás a telepszerő
épületek felújításának és korszerősítésének önkormányzati támogatási
feltételeirıl (Tordai Miklós)
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy a rendelet hosszú elıtörténettel bír, tavaly év
novemberében már napvilágot látott a tervezet. A lakótelep állapota erısen romló, ezen túl
nem bír olyan gazdasági erıvel, hogy a szükséges korszerősítéseket végre tudja hajtani. Úgy
gondolja, hogy ez egy jó lehetıség arra, hogy a község bebizonyítsa, hogy a lakótelep
ugyanolyan értékő része a községnek, mint a többi része
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Maga részérıl olyan konstrukciókat támogatna, hogy
uniós vagy állami pályázat esetében harmadik feles finanszírozóként lépne be az
önkormányzat. Elmondja, hogy a problémát abban látja, - ami miatt lehet, hogy nem lesz
népszerő, bár maga is lakott a Váci Mihály úti lakótelepen, - hogy a magántulajdonnak a
fejlesztésére írnának ki pályázatot. E szerint megkérdezhetné a többi lakó, hogy az ı
tetıcseréjét, beruházását miért nem támogatja a község. Hozzáteszi, hogy vannak azonban jó
példák is, mint például az Árpád hídi faluházat, ahol a lakók elı takarékossága egészült ki
lakossági hitelfelvétellel, önkormányzati és uniós forrással. További problémát lát abban,
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hogy a lakótelepen nem tisztázottak a tulajdonviszonyok. Javasolja ezek rendezését. Utána
támogathatónak tartaná az ilyen konstrukció felállítását.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy örül a rendelet-tervezetnek, továbbá, hogy jónak
találta volna, ha a Településrendezési Bizottság is megtárgyalta volna és észrevételeket
tehetett volna, fıként azért, mert munkát és szerepet is szán a bizottságnak.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy gondolja, hogy elvben támogatható, ám sok kérdés
támadt benne, aminek az ismerete nélkül nem tud állást foglalni. Hány házról van szó, ezek
állapotáról készült e felmérés, kinek a tulajdonában vannak a lakások. Miért korlátozzák
nyolc lakásos épületekre a támogatandó társasházakat, miért mondják azt, hogy a mőemlék
védettségő épületek elınyt élveznek. Egyáltalán van –e ilyen a községben.
Kıvári András, képviselı: Alapvetıen támogatja az elıterjesztést, továbbá elmondja, hogy ı
maga is szükségesnek tartja a tulajdonviszonyok tisztázását. Hozzá teszi, hogy ı volt az
illetékes bizottság elnöke amikor ez már egyszer elkezdıdött, reméli, hogy ez nem fog megint
megtörténni.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Megkérdezi, hogy készült -e kalkuláció arra
vonatkozóan, hogy mekkora támogatásra gondoltak, mennyi lesz az önkormányzat része.
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy a tulajdonjog tisztázását ı maga is támogatja,
mert ez a lakótelepiek érdekét is szolgálja. A háromlábú pályázati formával ı maga is
egyetért. Egyetért továbbá azzal,hogy ez a Mőszaki Bizottságra is tartozik, de ı úgy tudta,
hogy ez automatikusan eljut a bizottsághoz. Szentkláray képviselınek elmondja, hogy a
kérdésével fordulhatott volna hozzá, tekintettel arra, hogy a körzete miatt İ maga is érintett
ebben a kérdésben.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Elmondja, hogy az általános kérdésein túl rengeteg apró
kérdése lenne még, de az elızı kérdéseire sem kapott választ.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a sorrendiséget kívánja az elıterjesztı
figyelmébe ajánlani. Úgy gondolja, hogy akkor lenne célszerő újra tárgyalni, ha a
tulajdonviszonyok rendezıdnének. Javasolja, hogy addig az elıterjesztést vonja vissza az
elıterjesztı. Úgy véli, hogy ekkor lenne mód arra is, hogy az illetékes bizottság megtárgyalja
a tervezetet és az apró részletek is tisztázásra kerülnének.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottságon volt az
elıterjesztés. Szentkláray képviselı úr kérdésére tájékoztatja a képviselıket, hogy azért 8
lakás került meghatározásra, mert a lakótelepen nincs olyan ház ahol kevesebb lakás lenne, s
azért nem kevesebb, mert vannak olyan házak, ahol egy családi házban 4 vagy 5 lakás van
kialakítva. Hozzá teszi, hogy a támogatási rendszer kifejezetten a lakótelepnek készült.
Támogatja az elıterjesztést.
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Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy támogatja az elıterjesztést. Úgy tudja, hogy az
úszótelkeken belül lévı házak tulajdonviszonyai nem problémásak. Megkérdezi, hogy azért
mert egy utca nincs lejegyezve, attól miért nem lehet a lakások felújítását támogatni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy párhuzamos a két dolog. Elmondja, hogy
nem egymás feltétele, de célszerő együtt foglalkozni a két dologgal. Elmondja, hogy
nyugodtan nem tudja addig megszavazni még nem lát semmit mögötte, hogy ki a pályázó
például. Nem akar abba a csapdába esni, hogy közpénzt ítélnek olyan valaminek, ami nincs is,
csak fizikailag létezik. Úgy véli, hogy ezeket rendbe kellene tenni, mielıtt rendeletet
alkotnak, ezentúl arra is felhívja a figyelmet, hogy ehhez forrást is rendelni kell.
Tordai Miklós, képviselı: Megköszöni a támogatásokat, illetve a felvetéseket. Arra tesz
javaslatot, hogy szavazzanak a rendelet - tervezetrıl, hozzá téve, hogy a szükséges
módosításokat majd átvezetik rajta, s ebben számít a Mőszaki Bizottság tevékenységére. Úgy
gondolja, hogy szociális kérdésrıl is szó van. Preventív módon tudnának vele kezelni
bizonyos jelenségeket, amiket utólagosan sokkal nehezebben lehetne kezelni. Erre precedens
is volt, mint például, hogy hónapokig nem volt gáz. Elmondja, hogy keret összeget nem tud
jelen pillanatban megnevezni, hozzá téve, hogy 2011. évrıl is szó van, nem csak 2012. évrıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ha 2011. évrıl van szó, akkor meg kell
jelölni a költségvetésben egy forrást. Elmondja, hogy 10.600.000 forintot ítéltek meg a 2006
nyarán ügyészségi nyomozók által elszállított irodavezetınek munkaügyi perben.
Gaal Gergely, társadalmi megbizatású alpolgármester: Elmondja, hogy alapvetıen
támogatja a kezdeményezést. Javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja meg a tervezetet.
Ordódy György, képviselı: Javasolja, hogy a bizottságokból egy - egy fıt kiválasztva
alakuljon egy munkacsoport, aki felméri a helyzetet, azt, hogy van - e igény rá és minden
egyéb az elıterjesztéssel összefüggı dolgot.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy nem tud olyan pénzt megszavazni, ami nincs.
Úgy véli, hogy évközben dılhet el az, hogy van –e rá forrás, hisz az adóbevételektıl ez
nagyban függ. Szerinte felelıtlenség lenne azt mondani, hogy rendelkezésre áll az összeg,
úgy, hogy nem biztos az, hogy ki tudnák fizetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Összegzi a javaslatokat. Megkérdezi az elıterjesztıt,
hogy mi a véleménye.
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy nem vonja vissza, továbbá, hogy addig fogja a
Képviselı-testület elé hozni, míg a feltételek lassan teljesülnek, s míg meg nem kapja a
szükséges szavazati arányt.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Javasolja az elıterjesztés elnapolását, továbbá azt, hogy
állásfoglalás céljából utalják a rendelet-tervezetet a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási
és Mőszaki Bizottsághoz. Megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 25/2011. szám alatt felvett, a telepszerő
épületek felújításának és korszerősítésének önkormányzati támogatási feltételeirıl szóló
rendelet-tervezet tárgyalását elnapolja és állásfoglalás céljából a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottsághoz utalja.

4. napirend: 26/2011. sz. elıterjesztés: Tervtanácsi rendelet
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)

alkotása

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy Kormányrendelet írja elı azt, hogy
Tervtanácsot kell létre hozni. Hozzá teszi, hogy a rendelet tervezet tartalmazza a Tervtanács
ügyrendjét. Megadja a szót Cser Angéla képviselınek.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy 2008 óta mőködik a mostani formájában a
Tervtanács, de a változások miatt szükségessé vált a rendelt módosítása, egyben ismerteti a
Tervtanács feladatait. Hozzá teszi, hogy a mőködését az ügyrendben szabályozzák, melyet a
fıépítész asszony fog egyeztetni a polgármesterrel. Kéri, a rendelet tervezet elfogadását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Tervtanács elnöke a fıépítész, aki
felkéri a rendeletben foglaltaknak megfelelıen azokat a szakértıket, akik a Tervtanácsban
dolgoznak majd. Hozzá teszi, hogy minden egyes családi ház építési engedélye nem kerül a
Tervtanács elé, csak azok a nagyobb beruházások, amit az elıírások szerint a Tervtanács elé
kell vinni.
Szeghy Krisztina, képviselı: A tervezet 3. paragrafus a) pontját idézi. Megkérdezi, hogy
gondolkodnak –e azon, hogy országos védettségő területen épületet helyezzenek el? Nem
szeretné, ha ez benne maradna.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatja a képviselıt, hogy a Natura 2000 arról szól,
hogy azt a mővelési ágat kell folytatni ami a tulajdoni lapon van. Zsíros hegyi turistaházat
hozza példaként, amit ha valaki újjá akarná építeni, a Tervtanácsnak véleményeznie kellene.
Dobrovkéné Dér Borbála, képviselı: Idéz a tervezetbıl, miszerint finanszírozását az
önkormányzat saját költségvetésébıl fıépítészi feladatok sorról kell, hogy biztosítja. A
költségvetésben 3,6 millió forint van erre. Megkérdezi, hogy ez az összeg fedezi –e a
mőködést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy eddig is mőködött a Tanács, ami eddig
is benne volt a költségvetésben. Úgy gondolja, hogy a tisztelet díjak, szakértıi ebbıl
kifinanszírozhatók. Elmondja, hogy az ügyrend már elkészült, s kérte, hogy a tiszteletdíj
akkor járjon, ha a tag részt vesz az ülésen.
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Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy nem támogatja az új épületek létrehozását
védett természeti területeken, illetve Natura 2000-es területen. A meglévı épület felújítását el
tudja fogadni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy ezt nem az
önkormányzati rendelet dönti el, általában építési engedélyeztetési eljárás folyik, aminek
jogszabályi feltételei vannak.
Cser Angéla, képviselı: Úgy gondolja jó, hogy ez a pont benne van, mert már jártak úgy,
hogy Natura 2000 területen kerékpárutat akartak építeni ami nem valósulhatott meg, ellenben
azt megengedték, hogy a patakot az útépítésnél arrább tereljék. Ilyen esetben, ha valami
fölöttes szakhatóság szeretne az önkormányzati területen valamit létesíteni, jó ha az
önkormányzat bele tud szólni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van –e módosító javaslat. Elmondja,
hogy Szeghy Krisztina képviselı javasolja, hogy Natura 2000 területen megvalósuló új épület
kerüljön ki a rendeletbıl.
Szeghy Krisztina, képviselı: Az összes meglévı épületre kéri, hogy legyen beleszólása a
bizottságnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért, az új szót töröljék. Felteszi szavazásra a
módosító javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással Szeghy Krisztina képviselı javaslatát - miszerint a 3. §. (1)
bekezdésében a „Natura 2000 területen megvalósuló új épület” szövegrészbıl az új szót
töröljék – elfogadja. (17:27:10)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak a rendelettervezetrıl.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 Solymár Nagyközség Önkormányzatának a helyi
Építészeti - Mőszaki Tervtanácsról szóló 3/2011.(III.1.) számú rendeletét megalkotja
(17:27:37)

5. napirend: 28/2011. sz. elıterjesztés: Munkacsoportok létrehozása
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság, polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a mőködı munkacsoportokon túl
további két munkacsoportot kívánnak az SZSZ módosítással létrehozni. Jelenleg 3
munkacsoport létezik.

11

Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a Hutweide alsó területének szabályozásával
kapcsolatban rengeteg lakossági megkeresés érkezik. Úgy érzik az ott lakók, hogy több
támogatást szeretnének kapni. Úgy érzi, hogy a Hivatal már így is sokat tett, de a
munkacsoport a kommunikációban nagy segítség lenne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a másik munkacsoportot kifejezetten
Solymár közmővelıdési, ifjúsági és sport stratégiájának kidolgozására hoznák létre. Két
képviselı – Lırincz Beáta és Gaal Gergely - és két külsı szakértı – Milbrich Tamás és
Szemkıi Judit – lenne a tagja. Felteszi szavazásra az elsı határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 24/2011. (II.28.) számú határozatával úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközség és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
8/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletének („Rendelet”) 47. § (1) bekezdésében
Hutweide Munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport Hutweide volt zártkerti
területének belterületbe vonásával kapcsolatos feladatokat koordinálja az érintett
tulajdonosok és az önkormányzat között. (17:30:51)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy a második határozati javaslathoz van
–e hozzászólás?
Lırincz Beáta: Kéri a szavazásból történı kizárását.
Dr. Beregszászi Márk: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a két határozattal a
munkacsoportot hozzák létre, s ezt követıen a 7. számú függelékrıl szavaznak, javasolja,
hogy az érintett képviselık ekkor kérjék a szavazásból való kizárásukat.
Szeghy Krisztina: Megkérdezi, hogy Szemkeı Judit kicsoda,
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az Egészségügyi és Szociális
Minisztérium államtitkára volt és solymári lakos.
Lırincz Beáta: Kiegészítésképpen elmondja, hogy szociológus, egyetemi tanár.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület 25/2011. (II.28.) számú határozatával úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközség és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
8/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletének („Rendelet”) 47. § (1) bekezdésében
Stratégia Munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport feladata célja, hogy elıkészítse a
Solymár Nagyközség közmővelıdési, oktatási, ifjúsági és sport stratégiáját. (17:34:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy a rendelet módosításról is szavazzanak.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2 fı
12

nem és 0 fı tartózkodással Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 4/2011. (II. 28.) Képviselı-testületi rendeletét megalkotja. (17:35:07)

6. napirend: 29/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, 2036 hrsz. alatt felvett ingatlan
szabályozási elıírásai (Juhász Katalin kérelme) (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság vizsgálta az ügyet, egyben megadja a szót az elnök
asszonynak.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a Kápolna utca végén lakik a kérelmezı, aki kérte,
hogy a szabályzási terv felülvizsgálata során vizsgálják felül a telkének a besorolását, ami
közpark besorolású. Úgy gondolja, hogy külön meg kell vizsgáltatni azt is, hogy nincs –e az
önkormányzatnak ezzel kapcsolatban vételi kötelezettsége. A határozati javaslatukban kérték,
hogy a szabályozási tervben rendezzék az ingatlan sorsát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztésben le is írták mindezt,
miszerint több, mint 7 éve így szerepel a szabályozásban, ezért úgy gondolja, hogy
kártalanítania nem kell az önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy ez az a sok-sok feladat, amit
az új szabályozási terv készítésénél meg kell oldani, melynek jóváhagyását a Közigazgatási
Hivatal is kérte.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Felhívja a figyelmet arra, hogy lehetıség
megvizsgálásról van szó a határozati javaslatban, nem a módosításról.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért. A döntéssel iránymutatást tesznek.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy a terület szerves része egy dolomit szikla
gyepnek, aminek helyi védettség alá vonása folyamatban van. A hölgy a 90-es évek elején
felajánlotta megvételre a területet, de abszolút nem hasznosítható, és a megközelítése is csak
úgy lehetséges ha utat építenek oda. Nem javasolja az átminısítést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy csak vizsgálatot kérnek.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a védett terület be fog kerülni a szabályozási tervbe.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 8 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 26/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy
Juhász Katalin kérelmére – a többször módosított, Solymár Nagyközség helyi építési
szabályzatáról valamint az ennek megfelelı szabályozási terv jóváhagyásáról szóló
20/2001. (IX. 20.) önk. rendelet felülvizsgálata során – megvizsgálja annak a lehetıségét,
hogy kérelmezı és Morvai János tulajdonát képezı, 2036 hrsz. alatt felvett, 604 m2
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területő ingatlan és környezetének szabályozási elıírásai módosíthatók-e oly módon,
hogy az ingatlan beépíthetıvé váljon. (17:40:42)

7. napirend: 30/2011. sz. elıterjesztés: Pruzsinszky Miklós és Pruzsinszky
Erzsébet ingatlan felajánlása vételre (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási
és Mőszaki Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megadja a szót az elnök asszonynak.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a tulajdonosok 5,2 millió forinttért ajánlották fel az
önkormányzatnak a területet, ami számukra hasznosíthatatlan. Az árat 4,3 millió forintra
alkudták le. Az önkormányzatnak lehetısége lesz arra, hogy a vízmosásból kinyert területtel
egy beépítésre alkalmas területet alakítsanak ki. Kéri a képviselık támogatását.
Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy felmerül az a kérdés, hogy megéri –e
megvenni, továbbá, hogy mit kezdenek vele utána, valamint, hogy mi lesz a vételár forrása.
Hozzá teszi, hogy a költségvetésben az ingatlan eladás nagy számmal szerepel, most pedig
ingatlant veszünk. Kéri, hogy mérlegeljenek.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy többször olvassa azt, hogy beruházási
tartalékkeret terhére történik. Megkérdezi, hogy milyen kerettel gazdálkodhatnak.
Cser Angéla, képviselı: Tájékoztatja a képviselıket, hogy a költségvetésben betervezésre
került a forrása, a pénz rendelkezésre áll. Úgy gondolja, hogy érdemes megvenni. Elmondja,
hogy a térképen is látható, hogy a kis csücskében a szabályozásnál hozzá tudunk területet
csapni, valamint a vízmosásból is, így önálló beépítésre alkalmassá válik a telek. Szép
fekvéső, közel van a megállóhoz.
Ordódy György, képviselı: Elmondja, hogy szeretné megragadni az alkalmat az utcák
átnevezésével kapcsolatban. Javasolja, hogy a Gaal Gergıék javaslatát valósítsák meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Egyetért a képviselıvel.
Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy tudja, hogy a csapadékvíz elvezetés folyamatban van, de
aggódik, hogy a vízmosáson keresztül szeretnének csapadékvizet elvezetni, mert nem tudja,
hogy lesz -e akkora területük, hogy építési telket alakítsanak ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy mikor a Koppány utcát kezdték tervezni,
végig ment a vízmosáson. Úgy véli, hogy érdemes csapadék víz elvezetıt bele tenni, úgy
hogy az a jelenleg is meglévı felszín alatti elvezetıhöz csatlakozna. Úgy gondolja, hogy a
problémát a jelenlegi csı mérete jelenti, a felszíni vízelvezetıt D400-as csıre kell kicserélni.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az ingatlan az utca végén van, és a többi rész már
lebetonozott, így az árkot nyíltszínő csapadékvíz elvezetésére már nem tudják alkalmazni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 a 27/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy a
Pruzsinszky Miklós és Pruzsinszky Erzsébet tulajdonában lévı Solymár, 2012 hrsz., és
431 hrsz. alatt felvett, hétvégi ház és udvar megnevezéső ingatlanra bruttó 4.300.000 Ft
vételi ajánlatot tesz. A vételi ajánlat elfogadása esetén a képviselı-testület felhatalmazza
a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. Az ingatlan megvásárlását a
beruházási tartalékkeret terhére biztosítja. (17:48:09)

8. napirend: 31/2011. sz. elıterjesztés: Péter Kft. „va.” ingatlan értékesítési
ajánlata (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a végelszámolás alatt álló Péter Kft.
végelszámolója kereste meg az önkormányzatot, hogy a volt Pevdi területén lévı, vasúti pálya
és a patak közötti területet felajánlja megvásárlásra, továbbá, hogy a csomagba 4 ingatlan
tartozik, három a cég tulajdonában van, míg egy tulajdonrész.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az ingatlan értéke csökkenni fog, tekintettel arra,
hogy ha megépül az új 10-es bekötési út, mert a nyomvonal már nem lesz fı közlekedési
csapás, így nehezebb lesz a megközelíthetısége. Nem javasolja a Bizottság a megvételt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkéri a Mőszaki Irodát, hogy azt az ingatlant aminek
a magyar állam is a tulajdonosa vizsgálja meg, tekintettel arra, hogy állami tulajdonokat
térítésmentesen át lehet menni. Tájékoztatja a képviselıket, hogy jelenleg két ilyen ügy is
folyamatban van, az egyik a Takarékszövetkezet mellet lévı ingatlan, a másik a valamikori
Párkány utcai Vízmő.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy ugyan nem ismeri az ingatlant, de megkérdezi,
hogy a Falugazda Csoport számára nem –e lenne érdemes megvenni. Megfontolandónak tartja
a 4 milliós forintos ingatlan megvételét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a bizottság erre tett javaslatot, ı maga
nem támogatja az olyan esteket, ahol nem 100%-os tulajdonos az önkormányzat, mert ebbıl
mindig baj származott.
Emesz Lajos, alpolgármester: Javasolja, hogy a 3368/5-ös ingatlant vegyék ki az
elıterjesztésbıl, míg utána lehet nézni a Polgármester Úr által említetteknek. Úgy véli, hogy
hasznosíthatóbb, mint az eddig felajánlott területek, példaként a volt Opel szalon területét
említi.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy meddig kell választ adni, továbbá, hogy van
–e lehetıség ezt tovább gondolni, mert úgy véli, hogy még mindig olcsóbb, mint az Opel
területére kialkudott összeg.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztés szerint nincs határidı.
Az Opellel való összehasonlítást nem találja szerencsének, mert a megvétel fı stratégiai oka a
Tőzoltóság elhelyezése lenne, míg a szóban forgó ingatlan erre a célra nem lenne szerencsés.
A Bizottság javaslatát javasolja jóváhagyni. Elmondja a jegyzıt megkérte, hogy az állami
tulajdon tekintetében vizsgálja meg a lehetıségeket.
Tordai Miklós, képviselı: Egyetért az alpolgármesterrel, bár furcsállja, hogy itt sikerült
megtalálni a 4 millió forintot, amire a lakótelepes elıterjesztésnél nem volt lehetıség.
Cser Angéla, képviselı: Úgy gondolja megtehetik, hogy a szóban forgó ingatlan sorsáról
nem döntenek. Felajánlja, hogy a bizottság kimegy szemrevételezni az ingatlant, amirıl
beszámolnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy ehhez nem kell megváltoztatni a
döntést, még késıbb is visszatérhetnek rá. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 a 28/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy a
Péter Kft. „VA” ingatlanértékesítési ajánlatával nem kíván élni. (17:59:05)

9. napirend: 32/2011. sz. elıterjesztés: A 1186 hrsz. alatt felvett ingatlan csatorna
szolgalmi joggal terhelése- Kovács Róbert és Kovács Róbertné (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztés a Szılıkert utcai
csatorna szorgalmi jogáról szól. A csatornát szorgalmi jog bejegyzés nélkül tették le, s most
lehetıség nyílt arra, hogy az egyik tulajdonos biztosítja a telkén a szorgalmi jogot.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a szorgalom kérdése nem lett tisztázva, s most
ennek az az ára, hogy nem kell rákötni a szennyvíz csatornára, amit súlyos árnak tart,de kész
tények elıtt állnak, és úgy gondolja, hogy ezt rendezni kell. Ideiglenes engedélyezést lát
jónak, amennyiben ez a szakhatóságok szerint is támogatható.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, arról szavaznak, hogy ne kelljen rákötni a
szennyvíz hálózatra. Úgy gondolja, hogy ez precedens értékő.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy jelenleg a tulajdonos fizikailag nem
tudja rákötni, ahhoz a teljes rendszerét át kellene építenie. Amíg szakszerően mőködik a
biológiai szennyvíz tárolója addig mőködtetheti azt, utána az egészet át kell építeni. A
tulajdonos térítésmentesen jóváhagyja, hogy átvezethessék a szorgalmat.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a jövıben nem tudják elkerülni annak a tisztázását,
hogy ha valakinek szennyvíztisztítója van szabályozni kell azok mőködését. Úgy gondolja,
hogy valamilyen felügyeleti rendszert kell kitalálni, aki ellenırzi ezeket.
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Ordódy György, képviselı: Úgy érzi, hogy az egész Kerek hegy veszélyben van, ezért jó
megoldást kell találni, mert ha megnyerik a pályázatot nem lesz kivel megcsinálni a
csatornarendszert.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja ha megnyerik a pályázatot, és ha Kerek
hegyen nem sikerül megszervezni a 67%-os részvételt, akkor nem tudnak mit tenni, akkor
nem lesz csatorna. Hozzá teszi, hogy ı maga bízik benne, hogy lesz. Tájékoztatásképpen
elmondja, hogy a pályázatban rengeteg munka van.
Ordódy György, képviselı: Úgy érzi, hogy most még idıben vannak, ahhoz, hogy lépjenek
az ügyben. Tudtával többen vannak Kerek hegyen akik az elıterjesztésben bemutatott
megoldásban gondolkodnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e egyéb hozzászólás, majd
felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 7 fı igen szavazattal 5 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 29/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy a
Geo-micro Bt. által készített, 120/2010. munkaszámú változási vázrajzban foglaltak
szerint csatorna szolgalmi jogot alapít Kovács Róbert és Kovács Róbertné tulajdonában
lévı Solymár, 1186 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar megnevezéső, 1864 m2
nagyságú ingatlanán.
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az ingatlanon lévı zárt szennyvíztároló
rendeltetésszerő mőködéséig az ingatlan szennyvízét a tárolóban kezelik. Amennyiben a
szennyvíztárolóval kapcsolatban a hatáskörrel rendelkezı hatóságoknak kifogása merül
fel, vagy a tulajdonosok a tároló építésügyi és környezetvédelmi szabályokkal ellentétes
mőködését észlelik, az építmény használatát meg kell szüntetni és az ingatlanon
keletkezı szennyvizet a – jóváhagyott bekötési terv szerinti vezetéken keresztül – a
szennyvízcsatornába kell vezetni.
A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiekben foglaltaknak megfelelı
megállapodás aláírására. (18:06:28)

10. napirend: 33/2011. sz. elıterjesztés: Az Auchan alatti iparterület övezeti
besorolása és a kereskedelmi, szolgáltató övezet paramétereinek
meghatározása (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a vasútvonal és az új 10-es út
fejlesztésérıl van szó, ami érinti Solymár szabályozását. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztı Rt. felkért egy tervezı irodát, hogy az érintette területek szabályozási tervét készítse
el. Hozzá teszi, hogy az önkormányzatnak a majdani iparterület beépítési módjáról
állásfoglalást kell hozni. A Fıépítész asszony minimális változtatást javasolt.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az övezeti besorolás módosítására van lehetıség. A
terület fontosságát abban látja, hogy Solymár egyik legfontosabb iparterülete. A solymári
vállalkozók olyan vállalkozásokat kívánnak hozni a területre, ami a GKSZ övezetbe bele
esne, nem akarnak olyat vállalkozásokat létesíteni a területre, amihez ipari besorolás kellene.
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Úgy gondolja, hogy Solymár környezetét megvédhetnénk ezzel a döntéssel, nem tudnának
veszélyes üzemek bejönni. Hozzá teszi, hogy a GKSZ paramétereit a határozati javaslatban
lehet látni. A Bizottság tagjai minél nagyobb területet szerettek volna a vállalkozásoknak
biztosítani, ezért a maximálisan beépíthetı területet fel akarták emelni, de a szakemberektıl
azt az információt kapták, hogy a maximális beépíthetıségnek a 40% bıven elég. A
szintterületi mutatót kettesben határozták meg, ami az emeletek beépíthetıségét arányosítja a
teljes területhez képest. A cél a minél jobb beépíthetıség volt. Az építmény magasságot 12
méterre emelték, ellentétben a fıépítész asszony javaslatával, aki 10,5 méterre tett javaslatot,
azonban elkerülve a nem oda illó épületek építésének lehetıségét meghatároztak egy
maximális magasságot, ami 16 méter.
Emesz Lajos, alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a cél az volt, hogy a solymári
vállalkozásoknak ipari övezetet tudjon létre hozni. Annak idején lett egy közvélemény kutatás
végezve, abban a tárgyban, hogy ki szeretné a területet igénybe venni. E szerint sokan
jelentkeztek rá. Azt javasolja, hogy a beépítési százalékot gondolják át, hogy minél jobban
beépíthetıvé váljon a terület.
Kıvári András, képviselı: Egyetért azzal, hogy veszélyes üzem ne jöjjön Solymárra, ezért
opciót kell kikötni a területre. Úgy véli, hogy a termelı vállalkozásokat nem szabad
korlátozni. A terület drága és még inkább drágulni fog. Úgy gondolja, hogy a beépíthetıséget
60-70%-ra kellene emelni. Úgy véli, hogy akár négy szintes irodaházat is lehetne építeni, nem
érti, hogy miért kellene korlátozni a magasságot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ez az a pont, ahol az
önkormányzatnak befolyása van a dolgokra, után az építéshatósági eljárásban már
jogszabályok vannak. Elmondja, hogy az építménymagasság egy átlag érték, ezért
maximalizálták 16 méterre, amibe úgy véli, hogy egy négy szintes irodaház is belefér.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a 40%-ra azt a tájékoztatást kapta a bizottság, hogy
ha magasabb lenne az építéshatóságnak aknát építenének, mert akkor nem tudnának eltérni az
elıkert és az oldalkert méretektıl, ami azt jelenti, hogy nem tudják kihozni az 50%-os
beépíthetı százalékot, ami vélhetıen vitákat fog szülni.
Szeghy Krisztina, képviselı: Elmondja, hogy ez az ipari terület besorolás veszélyes, hisz
bármilyen veszélyes üzem ide települhetne. Érthetetlen, hogy korábban hogy születhetett
ilyen döntés. Úgy véli, ha a településképet nézik, akkor a 16 méter magasság nem szerencsés.
Kéri, hogy ne csak a vállalkozásokat, hanem Solymárt nézzék komplexen.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy 50%-ról indultak, de belefutottak abba,
hogy parkolóra és zöldterületre vonatkozóan elıírások annak. Ezek szerint kivitelezhetetlen
lenne. A szándék bennük is megvolt, hogy ezt maximalizálják minden téren.
Tordai Miklós, képviselı: Úgy véli arról van szó, hogy milyen irányokat válasszon a község.
Szerinte az adottságokat kell kihasználni, mint például turizmus, kultúra. Fontosak a
vállalkozások, de ez nem ok arra, hogy a község belépıjét tegyék tönkre. Úgy véli, hogy ez a
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javaslat viszonylag engedı, ı maga még szigorúbban szabályozna ha lehet, de az
adóbevételekre tekintettel ezt a javaslatot egy egészséges kompromisszumnak véli.
Emesz Lajos, alpolgármester: Szerinte soha nem jutnak abban az állapotba, hogy a
rendeletek és törvények szolgálják az embert és nem fordítva. Elmondja, hogy a szándék
világos, az ígéretek szerint a vállalkozásokat kívánják támogatni. Szerinte ez kardinális kérdés
volt, ezért ha ez így marad, és nem közelít az életszerőséghez valamint a kívánalmakhoz,
akkor ı maga nem tudja megszavazni. A problémát abban látja, hogy példaként egy asztalos
mőhelynek, aki a területre települ miért kell annyi parkolót létesítenie. Kéri, hogy próbálják
megoldani.
Szeghy Krisztina, képviselı: Javasolja, hogy a határozati javaslatot bontsák két részre,
elıször övezeti besorolásról, utána pedig a beépítési százalékról szavazzanak. Megkérdezi,
hogy ez lehetséges –e?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy lehetséges.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy az övezet akkor él, ha a paraméterei meg vannak
határozva. Jegyzı Úr javaslatát kéri.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy külön is lehet választani. Javasolja, hogy
elıször az övezetet határozzák meg, és ezen belül - ha vita van - a beépíthetıségrıl döntsenek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra, azt hogy ipari terület felhasználási
egységbıl kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolják át a területet.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 30/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy a
folyamatban lévı, Budapest Északi Duna-híd – Piliscsaba vasútvonal fejlesztési
területére készülı szabályozási terv-módosítás keretében az Auchan alatti iparterületet a
jelenlegi ipari terület (Gip2) felhasználási egységbıl kereskedelmi, szolgáltató övezetbe
sorolja. (18:28:30)
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy a második részt visszavonná és visszavinné a
bizottság elé.
Kıvári András, képviselı: Elmondja, hogy nem életszerőek az elıírások. Egyet ért
alpolgármester úrral. Úgy véli, hogy opciót kell kikötni a területre. Felhívja a figyelmet arra,
hogy egyik céljuk az adóbevételek növelése.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Úgy véli, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy
solymári vállalkozók a szomszéd községekben létesítenek telephelyet. Tordai képviselı úr
kompromisszumos megoldását szeretné ı maga is hangsúlyozni.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy egyet értenek. Elmondja, hogy másfél
évbe tartott mire belterületbe vonták a területet, majd hozzá teszi, hogy a besoroláson túl míg
külön is lehet szabályozni, melyrıl a képviselı-testület még dönteni fog.

11. napirend: 34/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, külterületi dőlıút-hálózatának
fejlesztése – módosítási javaslatok (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási
és Mőszaki Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az elıterjesztés Solymár külterületi
dőlıút hálózatának fejlesztése tárgyában született. Úgy véli célszerő ezek kiszabályozása,
valamint önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy ezt már tárgyalta a Képviselı-testület és döntést is
hozott, de az illetékes bizottság valamint az érdekegyeztetı fórum újabb javaslatokat tett. Az
elıterjesztés szerinti kisebb utakat jelültek még meg és kérték azok bevételét, melyet a
bizottság támogatott.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van e hozzá szólás. Felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 a 31/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy az
elıterjesztés mellékletét képezı T.1_M, T.2_M, T.3_M, T.4_M jelő, javított dőlıúthálózat fejlesztési terv alapján a tervezett külterületi utak kialakítása ingatlanügyi
hatósági eljárásának megindítását jóváhagyja. Az Önkormányzat vállalja, hogy az
eljárás eredményeképp létrejövı helyi közutakat tulajdonába és kezelésébe veszi.
(18:51:39)

12. napirend: 35/2011. sz. elıterjesztés: Solymár, Szélhegy megálló megközelítése
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban
a Nemzeti Infrastruktúra Rt. bevállalta, hogy a Solymár Szélhegy megállóhelytıl, 400 méteres
hosszon megépíti az állomásról elvezetı utat, egyben kérte a nyomvonal meghatározását. Két
lehetıséget mutattak be a tervezık. İ az egyes számú nyomvonalra tesz javaslatot.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı: Elmondja, hogy lakossági megkeresést kapott, annak
ügyében, hogy miért nem várják meg az ı kérdéseiket, s miért döntenek most a MÁV
tájékoztató elıtt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Rt. várja az
önkormányzat döntését.
Ordódy György, képviselı: Úgy véli, hogy a Szélhegy utcai megálló szerinte kérdéses
dolog. Rövid megálló. Sem ı maga, sem a lakosság nem érti, hogy mi szükség van rá.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy 20 évre elıre kell gondolkodni. Hozzá
teszi, hogy nem az önkormányzat döntési kompetenciája, így tervezték, elıvárosi vasútként
kívánják mőködtetni, ezért sőrítették a megállókat.
Tordai Miklós, képviselı: Úgy tudja, hogy ezek a beruházások azok, ahol midig valami
alkupozíció van, tekintettel arra, hogy sok minden engedély és hozzájárulás kell az
önkormányzat részérıl. Ezért úgy véli, hogy 400 méter szilárdburkolatú úttal az
önkormányzat szeme ki van szúra. A lakótelep és környék fel van háborodva. Harmadik
variáció is napirenden volt ezért nem érti, hogy miért két variációból lehet csak választani.
Szerinte ez rövidtávon sem tőnik valós megoldásnak. Úgy véli, hogy elsıdleges feladatuk az
lenne, ha elmondanák, hogy a 400 méteres utat kevésnek vélik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy ez is egy lehetséges megoldás, de úgy
véli, hogy a nagy közösségi beruházások sorsát pont ezek akadályozzák meg. Hozzá teszi, azt
is megtehetnék, hogy nem építik meg még ezt az utat sem. A harmadik variációval
kapcsolatban elmondja, hogy a Sport utcai útvonal azért nem megoldás, mert a Pemü
területére nehéz utat építeni.
Kıvári András, képviselı: Szerinte a tulajdonjogokat tisztázni kell. Meg kell nézni, hogy
hány hektár mezıgazdasági terület mellet található, amit az önkormányzatnak majd
belterületbe kell vonni. Úgy véli, hogy az elmúlt években a képviselıknek ezzel kapcsolatban
nem volt információjuk, csak részterveket kaptak. İ maga többször negatívan bírálta a
tervezetet. Úgy véli, hogy az A változatot elıbb utóbb valakinek meg kell építeni, ami
szerinte 200 millió forintba fog kerülni a községnek. Hozzá teszi, hogy a tervezık nem
javasolják az Ifjúság utcai forgalmat, az egyes variációt javasolják, azaz a barackos széle és a
sport pálya mentén lévı variációt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Bízik benne, hogy a tervezık a pénzt is odaadják rá,
mert különben lesz egy semmibe vezetı út.
Szeghy Krisztina, képviselı: Megkérdezi, hogy ha bármelyik variáció mellett döntenek, az
ott parkoló autókkal mit fognak kezdeni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a tervek készen vannak rá, figyelembe
vannak véve a parkolók, majd ismerteti a megoldást.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı: Egyetért abban, hogy ez valóban egy kautikus ügy. Úgy
véli, hogy rövid határidı áll rendelkezésre, ezért nem kellene a 400 méteres utat elveszíteni a
viták miatt. Javasolja, hogy fogadják el a javaslatot és építessék meg az utat a beruházóval.
Tordai Miklós, képviselı: Harmadik variációt javasol, ami megegyezne Kıvári képviselı úr
javaslatával.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Tordai Miklós képviselı úr
javaslatát, miszerint vegyék bele a Szélhegy megálló, Barackos alatti út, Sport utca
nyomvonalat is.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 4 fı igen szavazattal 5 fı
nem és 3 fı tartózkodással a testület Tordai Miklós képviselı javaslatát - miszerint
vegyék bele a Budapest Északi Duna-híd – Piliscsaba vasútvonal fejlesztése keretében a
Nemzeti Infrastruktúra Zrt. által vállalt 400m-es útszakasz nyomvonalának
meghatározásába az a Szélhegy megálló – Barackos alatti út – Sport utca nyomvonalat
is – elutasítja. (19:06:57)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az Ifjúság utcai elvezetést jelenleg a
második legrosszabb megoldásnak tartja, de úgy véli, hogy ezt a jövınek építi. Szerinte az új
megálló nem fog akkor forgalmat generálni a közel jövıben, hogy problémát okozna az
Ifjúság utca közlekedésében. Hozzá teszi, hogy a második variáció 150 millió forintos
terheket ró az önkormányzatra abból kifolyólag, hogy csatlakozást kell kiépíteni, mert anélkül
egy pusztába vezetı út épülne.
Tordai Miklós, képviselı: Elmondja, hogy polgármester úr javaslatával csak részben ért
egyet. Az Ifjúság utca befelé menı leendı egyirányosítását jónak tartja, de szeretné tudni,
hogy miként jönnek vissza az autósok. Ismerteti a kerülı út lehetıségét, ami szerinte
baleseteket is szülhet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Úgy véli, hogy két opció van, egyik, hogy a semmibe
vezetik az utat vagy felhozzák a jelenlegi aszfalt úthoz a nyomvonalat.
Cser Angéla, képviselı: Szerinte a harmadik variáció az, hogy elesik az önkormányzat a 400
méteres ingyen úttól.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra az 1-es határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 7 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület a 32/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Északi Duna-híd – Piliscsaba vasútvonal fejlesztése keretében a Nemzeti Infrastruktúra
Zrt. által vállalt 400m-es útszakasz nyomvonalát az alábbiak szerint határozza meg:
Szélhegy megálló – Barackos alatti út – Ifjúság utca. (19:13:02)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkéri a Képviselı-testületet döntsön arról, hogy
meghosszabbítsák –e az ülést egy órával. Felteszi szavazásra a meghosszabbítás lehetıségét.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy az ülést egy órával meghosszabbítja.
(19:13:38)

13. napirend: 36/2011. sz. elıterjesztés: Szabó Antal tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti a Bizottság döntését és módosító javaslatot
tesz, miszerint akkor támogassák a tulajdonosi hozzájárulás megadását, ha a kérelmezı
hozzájárul a csatorna szorgalmi jog bejegyzéséhez.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 Dr. Szente Kálmán polgármester által tett módosító
indítványt - miszerint Szabó Antal tulajdonos hozzájárulási kérelmét abban az esetben
támogatja amennyiben a szennyvízcsatorna szolgalmi jog bejegyzéséhez hozzájárul a
kérelmezı - elfogadja.
Cser Angéla, képviselı: Elmondja, hogy ennek a hídnak a megépítését az építési hatóság és a
fıépítész sem támogatja, továbbá, hogy a vízügyi hatóságtól is azt az észrevételt kapták, hogy
ártérként funkcionál a terület. A Bizottság elviekben járult hozzá, de a hatóságtól függ, hogy
lehet –e beépítésre alkalmas lakóterületet létre hozni.
Szeghy Krisztina, képviselı: Úgy látja, hogy senki nem támogatja, nem érti, hogy akkor az
önkormányzatnak miért kell támogatni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a tulajdonos hídépítésre kért tulajdonosi
hozzájárulást, míg a szakhatóságok hatósági ügyekben járnak el. Az önkormányzat
tulajdonosként van jelen. A kérelmezı azzal érvel, hogy több olyan hely van Solymáron, ahol
a lakók, a patakon át, híddal érik el a kívánt területet. Felteszi szavazásra a módosító
javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 33/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy
Szabó Antal kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı, 206
hrsz. alatt felvett, 4033 m2 területő, kivett vízmosás megnevezéső ingatlanán – a Schlick
Mérnökiroda Kft. által készített tervdokumentáció alapján – a 1183 hrsz. alatt felvett
ingatlanhoz kapcsolódó gépjármő-behajtó híd létesüljön, amennyiben Szabó Antal
szennyvízcsatorna szolgalmi jog bejegyzéséhez hozzájárul. Ez a tulajdonosi hozzájárulás
nem mentesíti az ingatlan mindenkori tulajdonosát a szükséges más hatósági és egyéb
engedélyek megszerzése alól. (19:18:59)

14. napirend: 38/2011. sz. elıterjesztés: Kuratóriumi
Helytörténeti Alapítványba (Oktatási Bizottság)

tag

delegálása

a

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az Alapítvány kezdeményezésére
készült az elıterjesztés, melyet az illetékes bizottság megtárgyalt. Átadja a Bizottság
elnökének a szót.
Lırincz Beáta, képviselı: Úgy véli, hogy ez azért fontos, mert a Képviselı-testületnek
rálátása lesz az Alapítvány mőködésére, céljaira, gazdálkodására. A Bizottság Dobrovkáné
Dér Borbála képviselıasszony delegálást javasolja.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı: Kéri szavazásból történı kizárását.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 34/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy
Dobrovkéné Dér Borbála képviselıt kizárja a 38/2011. sz. elıterjesztés szavazásából.
(19:20:24)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület a 35/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy a
Helytörténeti Alapítvány kuratóriumába Dobrovkáné Dér Borbála képviselıt delegálja.
(19:21:06)

15. napirend: 39/2011. sz. elıterjesztés: Ciklusprogram (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a ciklusprogram a Képviselı-testület
négy éves programját tartalmazza, amit az Ötv. ír elı. A már megfogalmazott fejlesztési
prioritásokra építkezett valamint a településfejlesztési koncepcióval, a szerkezeti tervvel és
minden egyéb fejlesztési irányokkal, amik meghatározásra kerültek igyekezett összhangba
hozni a programot,olyan külsı tényezıkkel is, mint például az aglomerációs törvény is.
Hozzáteszi, hogy az anyagot észrevételezés céljából korábban szétküldte, mint a testületi
anyagot, illetve bizonyos részeket egyeztetett az alpolgármesterekkel is. Elmondja, hogy
írásban Dr. Szentkláray képviselı úr tett javaslatot, ami beépítésre került az anyagba.
Tordai Miklós, képviselı: Úgy véli jó munkát végzett a polgármester úr. Ám problémának
látja, hogy úgy mond a vágyak kategóriába csap át olykor az anyag, túl optimistának találja.
Példaként az óvodát, bölcsödét említi, ahol alábecsültnek találja az összeget. Hiányolja
továbbá a mőködési költségek prognosztizálását. Ha megvalósul a projekt ennek a mőködési
többletköltségével is számolni kell, amire vonatkozóan nem talált információt, továbbá a
lakosságszám bıvülést is megemlíti. Ha már szóba került a projekt elmondja, hogy szerinte
létezhet lehetıség arra, hogy kiegészítı bölcsıdei szolgáltatást tudjanak nyújtani a községnek,
a II. kerületet említi példaként.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy 700 millió forintot jelzett, 5% önrésszel,
továbbá azt, hogy annak meghatározása, hogy valami pontosan mennyibe kerül a
közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen lehetséges. Amikor az Auchan betelepült, az
önkormányzat a 400 millió forint hitelt azért vette fel, mert tudta, hogy ez évben kb. 80 millió
forint bevételtöbbletre számíthat. Ezen túl többletbevétel folyhat be a majdani satelit
áruházakból is, továbbá a gazdasági területrıl,amirıl az elıbb döntöttek, ami szintén
potenciális bevétel lehetıséget jelent. Hozzá teszi, hogy természetesen vannak kockázatok,
továbbá azt, hogy a mőködési költségekkel valóban számolni kell. Az óvoda, bölcsıde
kérdéskörrel kapcsolatban elmondja, hogy elindítottak egy tervpályázatot amibe rengeteg
munka van. Egyetért azzal, hogy igény van bölcsıdére, majd elmondja, hogy az óvodákba
jelenleg sok gyereket csak délelıttre tudnak felvenni, amire szintén válaszolni kell, már csak
azért is, mert hosszú távon még inkább súlyosbodhat a helyzet. Konténer óvodára valóban
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voltak elképzelések, ami akár 300-400 millióból kijöhetne, de tőzi víztározót akkor is kellene
építeni. Úgy látja, hogy inkább egy stabil épületet kellene építeni, ami egy funkcióváltozás
után akár el is adható, ellentétben a konténerekkel. Abban bízik, hogy a vállalkozások száma
növekszik, mint most 1300-ról 1500-re. Bár, mint mondja két nagy adózó kivonult, ami 21
millió forint mínuszt jelentett az önkormányzatnak. megkérdezi, hogy van e hozzászólás,
majd megkéri a képviselıket, hogy szavazzanak.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 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 a 36/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy
elfogadja a ciklusprogramot. (19:41:22)

16. napirend:
40/2011.
sz.
elıterjesztés:
Az
egyéni
köztisztviselıi
teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározásáról (Jegyzı)
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı: Elmondja, hogy a köztisztviselık jogállásról szóló törvény
34. paragrafusa szabályozza azt, hogy a Képviselı-testületnek meg kell határoznia bizonyos
szervezeti és ágazati célokat, ami a teljesítmény értékelési rendszer kiindulópontja. A
teljesítményértékelés lényege, hogy 20%-os mértékben lefelé, 50%-os mértékben felfelé az
alapilletményét a köztisztviselı munkája szerint lehet mozgatni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megkérdezi, hogy van –e hozzászólás, majd felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-án megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület a 37/2011. (II.28.) határozatával úgy dönt, hogy - a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján – a
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Az országos közigazgatási reform folyamatos nyomon követése, és az országosan
kitőzött célok elérése.
2. Csökkenı erıforrások mellett minıségi munkavégzés biztosítása;
3. Költséghatékonyság javítása;
4. Intézményekkel való szoros együttmőködése;
5. Szoros együttmőködés a képviselı-testülettel
6. Belsı és külsı kommunikáció javítása, az információáramlás felgyorsítása
7. Felelıs döntéshozatal.
8. Hivatal szolgáltató jellegének erısítése.
9. Csapatmunka és csapatszellem erısítése
10. Kiemelt eseti cél: szoros együttmőködés a 2011. évi népszámlálás
lebonyolításában.
11. Gazdasági cél: a 2011. évi gazdálkodás egyensúlyának fenntartása, a
költségcsökkentési lehetıségek feltárása. (19:44:03)

25

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elkészült, melyet eljuttattak a képviselıknek. Megkérdezi, hogy van –e egyéb,
majd 19:45 perckor a nyilvános, rendes testületi ülést bezárja.
Solymár, 2011. április 26.

A jegyzıkönyvet készítette: Agócs Anita
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
jegyzı

…………………………………..
Dr. Szente Kálmán
polgármester

…………………………………..
Takácsné Nagy Eszter
képviselı

…………………………………..
Szeghy Krisztina
képviselı
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