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NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 15/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tárgyalása (II. forduló) (Polgármester)
2. 16/2011. sz. elıterjesztés: Látássérültek Pilis Völgye Egyesületének támogatása
(Alpolgármester)
3. 17/2011. sz. elıterjesztés: A temetı üzemeltetése (Polgármester)
4. 18/2011. sz. elıterjesztés: OMSZ Pesthidegkút és Környéke Mentıegyesület támogatása
(Alpolgármester)
5. 19/2011. sz. elıterjesztés: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való
kilépés (Polgármester)
6. 20/2011. sz. elıterjesztés: Városüzemeltetési társaság alapítása (Polgármester)
7. 21/2011. sz. elıterjesztés: KKK gyalogátkelıhely (Polgármester)
8. 22/2011. sz. elıterjesztés: A Solymári Hírmondó (Alpolgármester)
ZÁRT ÜLÉS:

9. 23/2011. sz. elıterjesztés: Állattartási ügy (Polgármester)

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 0 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt szeretném megemlíteni, hogy a Vagyonnyilatkozatokat Ellenırzı Bizottság elnöke arról
tájékoztatott, hogy valamennyi képviselı leadta vagyonnyilatkozatát. Arra kérem a bizottsági
elnököket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a bizottsági tagokkal, hiszen sokan fıleg a külsı
tagok közül nem adták le vagyonnyilatkozataikat. Amennyiben vagyonnyilatkozatát nem adja
le képviselı vagy bizottsági tag abban az esetben a szavazásban nem vehet részt.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A tavalyi évben elfogadott képviselı-testületi határozat, amelyik a solymári hírmondóval
kapcsolatos ez nem lett teljes egészében végrehajtva. A testület több ponton megváltoztatta a
tavalyi évben a lapnak mind a küllemét mind az oldalszámát valamint, hogy ez jusson el
minden háztartásba ez azt jelenti, hogy minden solymári lakosnak a postaládájába el kellett
volna juttatni. Az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház kötött egy megállapodást egy
vállalkozóval, akit megbízott a munkák elvégzésével. Én biztos vagyok abban, hogy a
mővelıdési ház vezetıje a lehetı legtöbb információt és a testület szándékát közvetítette a
vállalkozó felé. Sajnos település részek maradtak ki a terjesztésbıl. Ez méltatlan. Én
szeretném felkérni az intézményvezetı urat, hogy ezt a helyzetet továbbítsa a vállalkozó felé
(tudom már megtette) és ennek a lapszámnak a kihordási díját ne fizesse ki teljes egészében.
És ha februárban is ugyan ezt tapasztaljuk, akkor az intézményvezetı úr azonnali hatállyal
mondja fel ezt a szerzıdést és addig is keressünk egy megbízhatóbb vállalkozót. Tőrhetetlen
hogy ez a cég az újságunkat egy röplapnak tekintette, hiszen 20-val 30 -val dobta be a
lakótelepen. Az hogy településrészek kimaradtak, akkor hol vannak az újságok? Ezzel sem a
magam részérıl sem a képviselı társak részérıl nem vagyunk megelégedve, ezért kérem hogy
ez irányban történjen intézkedés.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Novemberi bizottsági ülésen született egy határozat egy bizonyos tábla kihelyezésérıl a
Koppány Márton utcában, ami nagy nehezen kihelyezésre került. Most a lakók jelezték, hogy
a Koppány Márton utcában ez a tábla le van takarva egy fekete szemetes zsákkal ennek mi az
oka?
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı:
Képviselı asszony is tudja hogy mi ennek az oka. Írásban fogok válaszolni. A bizottság
tagjaival egyeztetni fogok, hogy ezt a helyzetet mihamarabb orvosolni tudjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Röviden, a két tábla ellentétes a KRESZ szabályaival.
Lırincz Beáta, képviselı:
Solymári civil szervezeteket tájékozatom, hogy pályázatokat benyújtani csak a megfelelı
adatlapot kitöltve lehet pályázni, a hivatal honlapján is fent van, polgármester úr nevére
címezve kérem leadni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ismertetem a napirendet.
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NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 15/2011. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tárgyalása (II. forduló) (Polgármester)
2. 16/2011. sz. elıterjesztés: Látássérültek Pilis Völgye Egyesületének támogatása
(Alpolgármester)
3. 17/2011. sz. elıterjesztés: A temetı üzemeltetése (Polgármester)
4. 18/2011. sz. elıterjesztés: OMSZ Pesthidegkút és Környéke Mentıegyesület támogatása
(Alpolgármester)
5. 19/2011. sz. elıterjesztés: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való
kilépés (Polgármester)
6. 20/2011. sz. elıterjesztés: Városüzemeltetési társaság alapítása (Polgármester)
7. 21/2011. sz. elıterjesztés: KKK gyalogátkelıhely (Polgármester)
8. 22/2011. sz. elıterjesztés: A Solymári Hírmondó (Alpolgármester)
ZÁRT ÜLÉS:

9. 23/2011. sz. elıterjesztés: Állattartási ügy (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Szeghy Krisztina, képviselı
Én elvállalom.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Szeghy Krisztina - és Takácsné Nagy Eszter, képviselık hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a napirendet?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. számú napirend: 15/2011. számú elıterjesztés: Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A költségvetésünket a pénzügyi bizottság többször tárgyalta a beruházásokkal kapcsolatosan a
Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság is tárgyalt bizonyos részeket.
A hiteleinket kamat és tıketartozásainkat rendben fizetve és a már lekötött mintegy 73 millió
forint beruházási keret figyelembe végtelével még így is mintegy 200 milliós fejlesztésre
tettek javaslatot. A Györgyligeti óvoda nem szerepel, hiszen nem tudjuk, hogy mennyibe
kerülhet. Ezt a beruházást akkor tárgyaljuk, ha már van egy pontos, tételes beárazásunk. Az
intézmények teljesítették a 4% költségtakarékossági programot. Ám számos
költségcsökkentés történt rajtunk kívül álló okok miatt. Az intézményvezetık már régen
kérték és most 70% -ról 90% -ra tudjuk emelni a jutalom keretet. A cafetériát 270.000
forintról 280.000 forintra tudtuk emelni. E mellett ugyan olyan vagy még nagyobb összeget
tudtunk tartalékolni civil szervezetekre. Peres ügyeink kimenetel súlyos milliókkal terheli a
költségvetésünket, ezért ha ezen ügyekben ítéletet hoznak, akkor errıl újra tárgyalnunk kell.
Elıterjesztıként befogadtam a bizottság javaslatát, amiket kértek.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A bevételek jelentısen csökkentek ezért volt szükség az intézményeknél csökkentésre.
Mindenki becsületesen betartotta. A költségvetés számai valósak. Magunk részérıl
elfogadhatóan tartjuk és elfogadásra javasoljuk.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Nehéz év elıtt állunk, de igyekszünk ezt kezelni és mi arra törekszünk, hogy a tanulókat és a
dolgozókat ne érje hátrány. A 7. oldalon találtam: A normatíva visszafizetés, ami szintén egy
új dolog intézményünk életében. Idıközben a kistérségi iroda jelezte, hogy a pedagógiai
szakszolgálatnál is normatíva visszafizetés történt. Ezt ugyan mi nem értjük, és még
vizsgáljuk ezt a dolgot, mert mi idıben leadtuk a normatív visszafizetésre kért adatokat.
Kérdésem a 2. ponthoz kapcsolódik: a pedagógiai szakszolgálatban is történnek
visszafizetések (ezt még vizsgáljuk) hogy vajon ez mit fog jelenteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Arra kérem a szakszolgálatot, hogy mi mindent pontosan teljesítsünk, ne mi legyünk a
hibásak. Mi pontosan dokumentáljunk. A pedagógia szakszolgálat egy kicsivel többe kerül
mint amire számítottunk. Ezt már meg is írtam. Ez az elsı év egy próba év volt.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı:
Ez a pénz ami a kistérségtıl jön sem a solymári önkormányzatnak sem az iskolának
normatíva visszafizetési kötelezettsége nem lehet. Felénk a kistérségi irodának elmaradása
van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pilisvörösvári kistérségi iroda Nagykovácsiba költözik át.
Van valakinek a szöveges rendelethez valami hozzáfőzni valója?
Nincs.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A táblákhoz van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 1/2010.(I.31.) számú rendeletével elfogadta a 2011. évi
költségvetést. (16:28:48)

2. számú napirend: 16/2011. számú elıterjesztés: Látássérültek Pilis Völgye
Egyesületének támogatása
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Látássérültek Pilis Völgye Egyesület idén is megkereste Solymár Nagyközség
Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy amennyiben módjában áll az Önkormányzatnak,
segítse, anyagilag támogassa az Egyesületet. A Pilis-Buda Zsámbék kistérség területén 120
látássérült ember él, akik közül 5-6 Solymáron lakik. Az Egyesület folyamatos
együttmőködésben áll az Ezüstkor Gondozó Központtal, így az átalakítás alkalmával több
akadálymentesítési tanáccsal is segítették a munkálatokat. Az Egyesület ezen kívül még
együtt mőködik a Szempont Alapítvánnyal, a Napos Oldal Szociális Központtal, civil
szervezetekkel, a kistérségben és a fıvárosban mőködı látássérült egyesületekkel.
Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete minden évben kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
melyben támogatást kért. Az elmúlt években nem állt az Önkormányzat módjában eleget tenni
kérésüknek. Idén a sok segítség és az Ezüstkorral történt együttmőködésre való tekintettel
támogatja Solymár Nagyközség Önkormányzata az Egyesületet
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát ez a szociális keret terhére megy. Valóban a Látássérültek Pilis Völgye Egyesülettel
nagyon jó a kapcsolatunk.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Dicséretes az amit ık tesznek de azt figyelembe kellene venni, hogy ık nem solymáriak,
ráadásul ha most támogatjuk ıket akkor késıbb is elvárják majd a támogatást. Én úgy
gondolom, hogy ezt a támogatást ne folyamatosan kapják hanem csak egyszeri alkalommal
kapják meg.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Befogadom a határozati javaslatot.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 14/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a
Látássérültek Pilis Völgye Egyesületét egyszeri alkalommal 100 000 Ft-tal, azaz százezer
forinttal támogatja, a szociális keret terhére. (16:33:12)

3. számú napirend: 17/2011. számú elıterjesztés: Temetı üzemeltetése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Solymári Temetı helyzetével kapcsolatban a közeljövıben fontos változásokra kell
felkészülnünk. Ezzel kapcsolatban több tárgyalást folytattunk a Plébános úrral, a gondnokkal
és a temetkezési vállalkozókkal. Legutóbb 2011. január 25-én. A jelenlegi helyzet az alábbi:
A temetı tulajdonosa a Római Katolikus Egyház (továbbiakban egyház) A temetı jelenlegi
üzemeltetıje (az egyház és a vállalkozó között 1994-ben köttetett szerzıdés szerint) Molnár
Sándorné vállalkozó (jogutódja a Varázskı kft. Pilisvörösvár) A temetı gondnoka az
egyházzal kötött írásbeli külön megállapodás szerint Fogarasi Béláné (Nurse Bt). Az összes
temetkezéssel kapcsolatos ügyet a temetı bizottság felügyeli (Plébános+polgármester+ 1 fı a
KT-ból, + 2 fı az egyháztanácsból). Az elmúlt évben a temetı gondnoka temetkezési
vállalkozásba kezdett, ami miatt a Varázskı Kft használati díjat kért a ravatalozóért (38
eFt/temetés). A Varázskı képviselıje ezt az összeget feladataival (takarítás, kinyitás/zárás,
közüzemi számlák fizetése stb.) címén indokolta valamint jelezte, hogy a ravatalozó teljes
berendezését (drapéria, eszközök stb.) ı vásárolta és az ı tulajdona. Fogarasiné sérelmezte ezt
a díjat és az egyházhoz fordult. A plébános úr jelezte, hogy megnövekedett feladatai miatt
nem szeretné a továbbiakban ellátni az üzemeltetést, de a tulajdonjog megmaradása mellett
javasolta, hogy az önkormányzat vegye át a temetı üzemeltetési és gondnoki feladatait. A
temetı üzemeltetése számításaim szerint mindenképpen nullszaldós, de úgy vélem akár 2-3
MFt éves eredményt is hozhat! A bevételi oldalon a sírhelymegváltási díjak (ez évente több
millió Ft) a ravatalozó használata (10-50 eFt / temetés) és esetleges egyéb díjak (pl.: halott
hőtés) jelentkeznek. Kiadási oldalon a temetı rendben tartása, gondnoki feladatok,
közmődíjak, javítások, állagmegóvások Külön probléma a temetı bıvítése, amire a
körforgalom majdani kialakítása és a jogszabályváltozások, valamint a helyigény miatt lesz
szükség.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Nagyon idıszerő lépést tervezünk. Támogatom az elıterjesztést Nagyon fontos lépést
tervezünk azért is fontos, hogy átvegyük, mert ez az önkormányzat alap feladatink közé
tartozik, ráadásul a temetı bıvítése a küszöbön van. Én a magam részérıl támogatom az
elıterjesztést.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azt is lehet, hogy az egyház tulajdonba adja a temetıt, de ez természetesen az egyház döntése
kell hogy legyen. Ugyanis ha sor kerül rá a körforgalom tekintetében sok probléma fog
felmerülni. És itt van a temetı bıvítésénél az a helyzet fog elıállni, hogy van egy egyházi
tulajdonú temetı egy önkormányzati tulajdon meg van egy önkormányzati tulajdonú parkoló.
Most is elég kacifántos a helyzet. Mert most ott van egy állami tulajdonú parkoló. Talán az
idén már megvalósul a körforgalom. A Közlekedési Koordinációs Központ pályázatát
elkészítettük, beadtuk.
Cser Angéla, képviselı:
Határozati javaslatom:
„az Egyház felmondja a Varázskı Kft-vel kötött szerzıdését és tisztázza az ingó
tulajdonviszonyokat”ebbe tegyük bele a Nurse Bt-t is. Tehát az Egyház felmondja a Varázskı
Kft-vel és a Nurse Bt-t is tegyük bele kötött szerzıdését és tisztázza az ingó
tulajdonviszonyokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Befogadtam a módosítást. Bár a Nurse Bt-el kötött szerzıdés egy „lebegı” szerzıdés, de az
sem jó ha egy ilyen szerzıdés van.
Tordai Miklós, képviselı:
Ha ezt a testület elfogadja, akkor a temetıt a solymári Település Üzemeltetési Kft. fogja
üzemeltetni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kifejezetten célszerő lenne.
Tordai Miklós, képviselı:
Akkor ezt vegyük vele a tevékenységi körébe, mert nincs benne.
Cser Angéla, képviselı:
Benne van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha oda kerülünk, megnézzük, én úgy emlékszem benne van.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
A két szerzıdés felmondásánál vegyük figyelembe hogy az egyik solymári a másik nem.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Amíg nem solymári tulajdonú addig nem venném át az üzemeltetést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı nagyon helyesen beidézte az Ötv. jelezte hogy a temetés az
önkormányzat alapfeladata. Jelenleg egyházi temetı van amit, az önkormányzat támogatást
ad. Ezen kívül van városképi jelentısége is.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Szeghy Krisztina képviselı asszony kijelentésével csak részben értek egyet, mert a
szerzıdéseket nem mi kötöttük, hanem az egyház. Határozzunk meg idıbeliséget. Akkor
vegyük át a temetıt ha az egyház minden jogi dolgát tisztázta.
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Cser Angéla, képviselı:
Mind a két a Kft. és a Bt. –vel is az átvétel elıtti napon mondják fel a szerzıdést, hogy ne
legyen gond se a temetéssel se a temetı gondozásával sem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg van egy hat hónapos felmondás, tehát csak úgy lehet felmondani hogy most
felmondják és hat hónap múlva lép hatályba.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı:
Én egy szót tennék bele, vagy azt hogy folyamatos vagy azt hogy jogfolytonos üzemeltetését
vállalja, de Bt és Kft nevét semmilyen formában nem írnám bele, nem szeretném, ha
bármilyen üzleti érdekre vagy sérelemre hivatkozna ez a két cég.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát akkor benne legyen a jogfolytonos?
Cser Angéla, képviselı:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor befogadom a jogfolytonost a többi marad minden ugyan úgy.
Szeghy Krisztina, képviselı:
A temetı mennyi bevétel jelent?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A temetı teljes üzemeltetése olyan 6-8 millió forint körülbelül.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 2 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 15/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a
Solymári Temetı jogfolytonos üzemeltetését az alábbi feltételek megléte esetén vállalja:
- az egyház felmondja a Varázskı Kft-vel kötött szerzıdését és tisztázza az ingó
tulajdonviszonyokat (a szerzıdésében rögzített felmondási idı 6 hónap);
- az egyház átadja a teljes adatbázist és bizonylatot a sírhelymegváltásokról
valamint a temetı üzemeltetésével kapcsolatos egyéb releváns iratok másolatát
- háromoldalú szerzıdésben (Solymári Plébánia, az egyházmegyei illetékes hivatal,
önkormányzat) rögzítik a temetı mőködtetésének szabályait, tételesen rögzítik az
üzemeltetésre átadandó ingó és ingatlan vagyontárgyakat (16:48:28)
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4. számú napirend: 18/2011. számú elıterjesztés: OMSZ Pesthidegkút és
Környéke Mentıegyesület támogatása.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az OMSZ Pesthidegkút és Környéke Mentıegyesület elnöke Márton István anyagi
támogatásért fordult a Képviselı Testülethez a mentıállomás mentıautóira korszerő
mentéstechnikai eszközök vásárlásához: 1 db lapáthordágy – 100.000.- Ft, 1 db vér
oxigénszint mérı 25.000.- Ft. értékben. A lapáthordágy segítségével könnyen lehet
mobilizálni a súlyos sérülteket, a vér oxigénszint mérı szintén egy nagyon fontos
diagnosztikus eszköz, mely eszközök nélkül a XXI. századi mentıautó elengedhetetlen
eszközei. Továbbá a támogatást kérı levélben Márton István elnök úr tájékoztatást adott arról,
hogy Solymár településen az elmúlt év során 53 esetben végeztek mentést, a teljes vonulások
száma 1510 eset volt. Én úgy gondolom, hogy ezzel a solymári betegek ellátását errıl az
oldalról is tudjuk biztosítani. Cserébe a solymári oktatási intézményeknél a diákoknak és a
tanárok számára is elsısegélynyújtó oktatást fognak tartani. A pilisvörösvári ügyeletet is
támogatjuk. Itt csak a sürgısségi beavatkozásokra vonatkozik a támogatás. Ez ebben az évben
több mint 2 millió forinttal. A korábbi testületi ülésen hozott határozatunk szerint ezt nem
kívántuk megemelni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıbb elfogadott költségvetésben benne van a pilisvörösvári mentıállomás támogatása.
Nekem örök gondom, hogy mi van ha egyszer csak megemelik az orvosi ellátás vagy az
ügyelet összegét, miért nem a TB kassza fizeti.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
A határozati javaslatba tegyük bele azt, hogy konkrétan mire adjuk oda.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt tegyük bele. Köszönöm.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Természetesen még azt is bele tudjuk tenni, hogy egyszeri támogatásról van szó.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Most megint odaadtunk egy csomó pénzt miközben arról beszélünk, hogy takarékoskodni
kell. Ezt nem tartom jónak, hogy ezt így folytatjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szociális keret terhére történik. Alpolgármester úr vállalta, hogy kigazdálkodja.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ez azért is fontos, mert a solymári emberek egészségügyi ellátásának minıségét kívánjuk
megerısíteni. Én nem hinném, hogy helytelenül cselekszünk akkor, amikor a szociális
keretbıl támogatást nyújtunk.
Tordai Miklós, képviselı:
Vannak önkormányzati és vannak állami feladatok. A mentıszolgálat alapvetıen állami
feladat, ezt nem lenne szabad felvállalni. Az állam teremtse meg az ehhez szükséges
forrásokat.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezzel egyet kell hogy értsek.
Lırincz Beáta, képviselı:
Ez nem érinti a solymári civil szervezetek támogatásának keretét ez egy másik keretbıl
történik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 16/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a 2011.
évben az OMSZ Pesthidegkút és Környéke Mentıegyesületet egyszeri alkalommal, 125
000 Ft-tal, azaz egyszázhuszonötezer forinttal támogatja, a szociális keret terhére, az
alábbi célok megvalósítása érdekében: (16:59:51)
• 1 db lapáthordágy (100.000 Ft) megvásárlása
• 1 db vér oxigénszint mérı (25.000 Ft) megvásárlása.

5. számú napirend: 19/2011. számú elıterjesztés:
Önkormányzatok Országos Szövetségébıl való kilépés.

A

Települési

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata tagja a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének („TÖOSZ”). TÖOSZ alapszabály preambulumában foglaltak szerint a TÖOSZ
feladata:
„A TÖOSZ az alapításkor megfogalmazott célokat és fıbb feladatokat ma is idıszerőnek
tartja, tevékenységével továbbra is hozzá kíván járulni a települések önkormányzati
minıségének kialakulásához, az elért eredmények megırzéséhez, az önkormányzatiság
továbbfejlesztéséhez. A TÖOSZ a szövetséget alkotó, a szövetséghez csatlakozott
önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete. Támogatni kívánja tagjait abban, hogy a
települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megırzésében betöltött és egyre
növekvı szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak mind
eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák
a történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja.
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttmőködéseinek és társulásainak bıvülését
és a térségi szemlélet megerısödését a települési önkormányzatok tevékenységének
kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Idézek a TÖOSZ anyagaiból: A TÖOSZ fontosnak tartja a társadalmi közmegegyezést, annak
folyamatos megújítását. Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során abból indul ki,
hogy a társadalmi fejlıdés jelen idıszakában a közös önkormányzati érdekek
megfogalmazására és érvényre juttatására van szükség minden olyan ügyben, ami az
önkormányzatok jogállását, jövıbeni szerepét és lehetıségeit érinti.
Szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttmőködjenek, törekedjenek
közös érdekeik kialakítására. Ennek hiányában a szövetség a tagok közötti tényleges
érdekeltérések feltárását és azt támogatja, hogy az önkormányzatok közötti valóságos
érdektagoltság kifejezıdjék és intézményes keretek között megjelenjék. A szövetség közvetíti
a tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját a képviseleti, politikai, kormányzati
szervek, valamint a nyilvánosság felé.”
Az alapszabályban foglaltak szerint a TÖOSZ feladata:
„- az érdekfeltárás, érdekegyeztetés, érdekközvetítés, érdekvédelem, érdekképviseletet ide
értve a tag önkormányzatok, mint végsı tevékeny munkaadók makroszintő
érdekképviseletét is;
- az önkormányzatok, mint munkaadók érdekeinek megjelenítése és képviselete;
- az önkormányzati mőködés fejlesztésének elısegítése;
- az önkormányzati vagyon gyarapításának és eredményes mőködtetésének elısegítése;
- az önkormányzatok együttmőködésének szakmai, szervezeti támogatása;
- az országgyőlési költségvetési döntésekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása;
- a jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
- a felterjesztési jog gyakorlása;
- jószolgálati feladatokat lát el a tagok között felmerült vitákban;
- a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése;
- szolgáltatások szervezése a tagság számára ideértve az önkormányzati képviselık és
tisztségviselık képzésében, továbbképzésében, az önkormányzati kutatások szervezésében
való közremőködést;
- a tagok konzultatív, érdekfeltáró és koordinációs fórumaként mőködik;
- elısegíti az információáramlást és kapcsolattartást a tagok között;
- a tagokat ért jogsérelem esetén segítséget nyújt azok érdekvédelméhez;
- tevékenységével segíteni igyekszik a hatalomgyakorlás társadalmi ellenırzését.”
Álláspontom szerint jelenleg a TÖOSZ nem, vagy nem megfelelıen képviseli az
önkormányzatok, így Solymár Nagyközség Önkormányzatának érdekeit, sem alapelvi szinten,
sem pedig ténylegesen nem valósulnak meg a célok, a TÖOSZ a feladatát nem látja el
megfelelıen, ezért javaslom a TÖOSZ-ból való kilépést 2011. december 31. napjával.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 1. § (6) bek. c) pontja,
valamint 10. § (1) bek. e) pontjában foglaltak szerint a társulásokba való belépés és kilépés át
nem ruházható képviselı-testületi hatáskör, ezért a kilépésrıl a T. Képviselı-testületnek kell
döntést hoznia.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı nem és 4
fı tartózkodással a testület 17/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy 2011.
december 31. hatállyal kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébıl.
(17:01:58)

6. számú napirend: 20/2011. számú elıterjesztés: Városüzemeltetési társaság
alapítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Több alkalommal felmerült már egy településüzemeltetéssel foglalkozó társaság alapítása,
amely alkalmas arra, hogy befogadja az összefoglalónéven településüzemeltetéssel
összefüggı feladatokat. Ezzel összefüggésben a falugazda csoport, a takarítási és egyéb
szakfeladatok, pl. aszfaltos utak karbantartása is (kátyúzás) is megvalósítható lenne, illetve az
épület karbantartási feladatok nagy részét is el tudná végezni.
Önkormányzati társaság alapításához a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvényben („Gt.”), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben („Ctv.”) foglalt eljárási szabályok, valamint
az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 9. § (4) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.
A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy egyszemélyes gazdasági társaság
(egyszemélyes kft.) létrehozásáról döntsön a Képviselı-testület. A Képviselı-testületnek a
tevékenységi körökön keresztül meg kell határoznia a társaság „profilját”, amely
tevékenységeket ténylegesen nem szükséges rögtön ellátnia. Ezen túlmenıen meg kell
neveznie az ügyvezetıjét, valamint a felügyelı bizottság tagjait.
Az alapítói és tulajdonosi jogokat maga a képviselı-testület tudja gyakorolni az egyszemélyes
kft. esetében is.
A Gt. az ügyvezetı tekintetében az alábbi kritériumokat támasztja:
„Gt. 24. § (1) Ha a társasági szerzıdés másként nem rendelkezik, a vezetı tisztségviselıket
határozott idıre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerzıdésben
kijelölni. Ha a társasági szerzıdésben a vezetı tisztségviselıi megbízás idıtartamáról a tagok
(részvényesek) nem rendelkeznek, a vezetı tisztségviselıt öt évre megválasztottnak kell
tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb idıtartamra jött létre.
(2) A vezetı tisztségviselıi megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A
vezetı tisztségviselık újraválaszthatók és a társaság legfıbb szerve által bármikor, indokolási
kötelezettség nélkül visszahívhatók.
(3) A vezetı tisztségviselı az új vezetı tisztségviselıi megbízás elfogadásától számított
tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselı vagy
felügyelıbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
Gt. 25. § (1) A vezetı tisztségviselı - a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos
tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c)
pont], továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı
más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve ehhez
hozzájárul.
(2) A vezetı tisztségviselı és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa
nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fıtevékenysége körébe tartozó
ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
(3) A társasági szerzıdés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)-(2) bekezdésben foglalt tilalom a
gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c)
pont], illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn.
(4) A gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)
pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává nem
választható meg.”
A T. Képviselı-testület 161/2010. (XII.13.) sz. határozatával felhatalmazta a polgármestert az
alapító okirat elıkészítésére. Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a gazdasági társaság
létrehozásáról dönteni szíveskedjen!
Cser Angéla, képviselı:
Alapító okirattal?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, pl azzal.
Cser Angéla, képviselı:
Mit jelent az mns. rövidítés?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Máshová nem sorolható.
Gaal Gergely, képviselı:
2. határozati javaslatot ne zárt ülésen beszéljük meg? Errıl most kell döntenünk?
Emesz Lajos, alpolgármester:
A 2. számúval határozati javaslattal várjuk meg a következı testületi ülést, hogy addigra
megtaláljuk a megfelelı személyeket. Most csak az 1. számú elıterjesztést tárgyaljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy cégalapítás mindig fontos döntés erre szigorú szabályok vonatkoznak azt alaposan meg
kell fontolnunk. Egyet értek.
Tordai Miklós, képviselı:
Célszerő lenne, ha ez nem sima kft. lenne, hanem non profit kft. Ezt megnéztük?
A tevékenységi besorolásnál van egy mókás elírás.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Mit értünk saját tulajdonú ingatlan adás-vétele?
Oktatást kiegészítı tevékenység alatt mit értünk?
Általános épület takarítása?
Ezek alatt mit kell érteni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A takarítás kifejezetten egy olyan feladat, amit a cégvilágban szinte mindenütt kiszerveznek.
Oktatást kiegészítı tevékenység alatt: a hozzáértık megmondják, hogy mit kell alatta érteni.
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele: a cég vehet és adhat el ingatlant.
A nonprofitot is lehet alapítani, megnézzük. Te tudod, hogy miért jobb?
Tordai Miklós, képviselı:
Azért lenne jó, hogy pályázati oldalról elınyben vannak a nem non profit kft. vel szemben.
Egyébként támogatom.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez valóban igaz.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A non profit kft. ugyan azokra a pályázatokra juthat be, mint az önkormányzati alapítású
egyszemélyes kft. egyébként az egyszemélyes kft. semmilyen hátrányt nem szenvedhet a
pályázatoknál.
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı:
Oktatást kiegészítı tevékenység: oktatás folyamatát segítı, de nem oktatási szolgáltatás. Ebbe
a körbe tartozik: oktatási szaktanácsadás, oktatási tájékoztatás, pályaválasztási szaktanácsadás
lehet. Az alapító okiratba nagyon sokféle tevékenységi kört tettünk bele bár már nem
kötelezı.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ha a Non profit kft. egyenlı elbírálásban van a nyereség orientált kft-el szemben akkor a
nyereség orientáltra kell koncentrálni.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Ingatlan eladás-vétel is benne van a tevékenységi körében ezekben az esetekben a képviselıtestületnek ebbe van beleszólása?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, önkormányzati tulajdon esetében jelenleg testületi döntés kell hozzá (vagyonrendelet
szabályozza).
Emesz Lajos, alpolgármester:
A felsorolásba sokat bele tettünk, elsısorban csak arra van jogosítványa, hogy ami a kft.
tulajdonában van azon ingatlanjaira vonatkozik. Itt nem az önkormányzati ingatlanokat kell
érteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Általában ingatlan nem érdemes a cégbe beapportálni.
Tordai Miklós, képviselı:
Ennek a társaságnak az igénybe vevıi vagy a lakosok vagy az önkormányzat. Tehát hogy ez a
cég termel e profitot vagy sem azt az önkormányzat tudja meghatározni. Nem ez lesz a valódi
motivációja, hanem hogy tisztességesen dolgozzanak. Ez a jobb zseb bal zseb kategória.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A gondolat elsı részével egyet értek. Viszont akkor csak a településen belül végezhetne
munkát, tehát akkor nem mehetne más hová, mondjuk, ha a szomszédos községnek szüksége
van segítségre, akkor nem mehetnénk oda dolgozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor lesz ez a cég eredményes, ha a kommunális feladatok mellett minél nagyobb számban
tudna külsı munkákat ellátni.
Ordódy György, képviselı:
Mikor határozzuk meg pontosan a tevékenységét, a valódi tevékenységet?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A fı tevékenység az üzemeltetés lesz. Ezt az anyagot gondolat ébresztınek szántuk.
Amiért létre jött a település üzemeltetés, de kibıvülhet pl: hulladék szállítással is.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én sokat várok ettıl a cégtıl, ha szükség lesz telephelyre, ha szükségünk lesz ingatlanra,
akkor az az ingatlan a cég vagy az önkormányzat tulajdonba kerül?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt a vagyon rendelet fogja eldönteni.
Lırincz Beáta, képviselı:
Akkor ez egy önkormányzati tulajdonú cég lesz, tehát akkor a vásárolt ingatlan is
önkormányzati tulajdon lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Így van. Az ügyvezetı és a tulajdonos döntéseinek körét meg kell majd határozni.
Cser Angéla, képviselı:
Akkor ez a határozati javaslat azt tartalmazza, hogy a határozati javaslat mellékletét
elfogadja?
Dr. Beregszászi Márk, jegyzı:
Úgy indult volna, de átírjuk, hiszen a testület még tárgyalni kívánja. Ezt finoman át lehet
fogalmazni. Ez most csak egy elvi döntés. Még testület elé fog kerülni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát akkor a 2. határozati javaslatot töröljük. Az 1. határozati javaslatot pedig írjuk át.
Tordai Miklós, képviselı:
Még mindig nem dılt el, hogy egy sima vagy egy non profit kft akarunk e létre hozni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most azért hoztuk ide, hogy beszéljünk róla, hogy a lehetséges irányokról gondolkozzunk.
Cser Angéla, képviselı:
Ez most nem azt jelenti, hogy elfogadjuk az alapító okiratot?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Ezt csak az ügyvezetı igazgató 2-3 éves határozott idejő szerzıdésével tudom csak
elképzelni. Nem értem miért 3 millió forinttal alapítjuk meg? Apportként miért nem viszünk
bele eszközöket? Van nekünk traktorunk és minden féle gépünk?
Mi ennek a célja?
Mi a tervezett bevétel?
Kik fognak itt dolgozni?
Számuk?
Végzettségük?
Ezekre a kérdéseimre az anyagból semmilyen választ nem kapok.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én minden képviselınek küldtem egy tájékoztató anyagot, amiben részletesen leírtam, hogy
mik lennének a cég fıbb tevékenységei, milyen bevételekre számíthatunk, milyen létszám
lehetséges.
Az ügyvezetı megbízására még visszatérünk, arról külön döntést kell majd hoznunk és akkor
megbeszéljük. Általában az ügyvezetıt 5 évre szokták megválasztani.
Apport: azt késıbb is meg lehet tenni, ezt is megvizsgáljuk majd, hogy mit lehet bele tenni.
A törzstıke minimuma: általában 3 millióval indítják a cégeket.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Az alapító okiratot vegyük ki, az még nem szerepeljen. Az még nagyon képlékeny.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valamit tegyünk hozzá, amirıl ma beszéltünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 1 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület 18/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a jelen
határozat melléklete szerinti alapító okirattal meg kívánja alapítani a Solymári
Településüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaságot vagy Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaságot. A létrehozandó társaság törzstıkéje 3.000.000,- Ft, amelyet a
Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés mőködési tartalékából kíván finanszírozni.
(17:33:17)

7. számú napirend: 21/2011. számú elıterjesztés: KKK gyalogátkelıhely
pályázat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Elıirányzat” finanszírozásában pályázatot
hirdet az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó
szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármővek
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. A pályázat az országos közúthálózat
lakott területen belüli szakaszain, illetve a lakott terület határán tervezett közúti
létesítményekre nyújtható be, és ahol az önkormányzat a pályázott beavatkozás bekerülési
összegébıl legalább 10 %-os önrész biztosítását képviselı-testületi határozattal hitelt
érdemlıen igazolja. Az Útpénztártól elnyerhetı összeg pályázatonként legfeljebb bruttó 15
millió Ft. A pályázat beadási határideje 2011. február 14.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Közlekedési és Közbiztonsági bizottság 2010. december 14.-i ülésén határozott arról, hogy
a már engedélyezés alatt álló Mátyás királyút 19. elıtti gyalogosátkelı kialakításával induljon
az Önkormányzat a pályázaton. A pályázat jelenlegi forrásösszetétele az alábbi:
Projekt nettó költsége:
4 987 987 Ft
25% ÁFA
1 246 997 Ft
Bruttó összköltség
6 234 984 Ft
Pályázati támogatás:
4 489 188 Ft
Önrész:
498 799 Ft
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
A Közlekedési és Közbiztonsági bizottság tárgyalta a gyalogátkelı helyek pályáztatási
lehetıségét. A korábbi javaslatok alapján három gyalogátkelı jött szóba, amibıl csak egy
maradt, mivel nagyon szigorúak voltak a pályázati feltételek, ezért maradt ez az egyetlen
átkelıhely.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban a pályázati feltéteknek csak ez az egy gyalogátkelıhely felel meg, az önrész 500.000
forint, de a határozati javaslatban az szerepel, hogy legfeljebb 500.000 forint lehet. Ezt azért
van, mert volt már hogy önrészt vállalt a testület és beírt ilyet hogy 498.799 forint és valami
kerekítési hiba miatt nem mérte el a szükséges önrész százalékot. Ezért írtunk kereken
500.000 forintot.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Ez a gyalogátkelı benne van abban a háromban, amire félre tettük a 16 milliót? És milyen
keretbıl megy?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Benne van és a beruházási tartalékkeretet növeli. Ha ez a pályázat nyer, és átutaljuk a közút
kezelınek mivel ezt a közútkezelı fogja kivitelezni hasonlóan a temetıi csomóponthoz ha
nyer, akkor ezt az 500.000 forint +ÁFA –t átutaljuk a közútkezelınek és ı valósítja meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 19/2010.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a
pályázni kíván a „KKK Csomópont pályázat – Az országos közutak átkelési szakaszain
a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármővek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására” címő pályázati programra
„Solymár, Mátyás király utca 19. elıtti gyalogos átkelıhely kialakítása” tárgyában.
A projekthez szükséges önrészt legfeljebb nettó 500.000,- Ft összegben a 2011. évi
beruházási tartalékkeret terhére biztosítja. (17:38:40)
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8. számú napirend: 22/2011. számú elıterjesztés: Solymári Hírmondó.
Emesz Lajos, képviselı:
Solymár Nagyközség Önkormányzata „Solymári Hírmondó” címmel községi közéleti
havilapot mőködtet, azzal a céllal, hogy Solymár lakosai tájékozódhassanak a helyi ügyekrıl,
az önkormányzat mőködésérıl, a fontosabb társadalmi és kulturális eseményekrıl. Ez
összhangban áll a hatályos (2010. évi CLXXXV. Törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról) törvénnyel, amely (5. §) így rendelkezik: „A Magyar Köztársaság
területén élıknek, illetve a magyar nemzet tagjainak tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz főzıdı
joga, illetve ezzel összefüggésben a demokratikus társadalmi nyilvánosság kialakulása és
megerısödése kiemelkedı alkotmányos érdek.” (3. §) „A Magyar Köztársaságban a
médiaszolgáltatások szabadon nyújthatók, a sajtótermékek szabadon közzétehetık, az
információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján szabadon
továbbíthatók”.
A nagyközség lakóinak tájékoztatása az önkormányzat és a képviselı-testület munkájáról
megegyezik az Önkormányzati törvény azon elıírásaival, amely az önkormányzatok
nyilvános mőködésérıl rendelkezik.
A Solymári Hírmondó a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzati képviselı-testület
döntése értelmében minden solymári postaládába eljut.
A Solymári Hírmondó helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói
mőfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek.
Tartalmi kötelezettség:
-

-

-

tájékoztatás a helyi közügyekrıl, hírközlés,
tájékoztatás az önkormányzati döntésekrıl
tájékoztatás az önkormányzati bizottságok tevékenységérıl
folyamatos beszámoló a Solymár Nagyközség folyamatban lévı és
tervezett beruházásainak állásáról
hasznos információk a Polgármesteri Hivatal mőködésérıl,
esetleges változásokról, az ügyintézés rendjérıl
az egyes településrészeket érintı fıbb problémák, aktualitások
ismertetése
lehetıség a települési képviselık számára a munkájukról
való beszámolóra
eseménynaptár a megjelenést követı hónap kulturális,
önkormányzati, egyházi eseményeirıl
a lakosságot és a vállalkozásokat érintı fórumok,
közmeghallgatások meghirdetése
tájékoztatás a solymári és a környékbeli, a Solymáron élıket
is érintı közszolgáltatásokról (pl. orvosi rendelık nyitva
tartása, ügyeletek telefonszáma stb.)
egyéb
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
információk,
tájékoztatás megjelenítése (pl. csatornadíjak változásai,
szemétdíj, helyi autóbusz menetrend és díjak, BKV, Volán,
MÁV menetrend)
solymári intézmények által közölni kívánt információk (pl.
iskolai események, mővelıdési ház rendezvényei)
az önkormányzat és intézményei által kiadott közlemények
ingyenes közlése
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-

-

-

közérdekő információk közzététele
a helyben igénybe vehetı, állami és önkormányzati
finanszírozású, nem profit-orientált oktatási lehetıségek
megismertetése
tájékoztatás a fontosabb helyi társadalmi és kulturális
eseményekrıl
a faluban élı nemzetiségi, civil szervezetek számára
megnyilvánulási lehetıség biztosítása
a településen mőködı történelmi egyházak számára
megjelenési lehetıség biztosítása
olvasói vélemények megjelenítése azzal, hogy az írásban
érintett fél (vagy felek) egyazon lapszámban válaszolhasson,
amelyre minimum 3 munkanap idıt kell biztosítani
a hirdetések aránya nem lehet több, mint a tartalom 30 %-a.
Politikai hirdetés kizárólag választási kampányidıszakban
közölhetı

Jogi, erkölcsi, etikai kötelezettség:
- az Alkotmány és a sajtóra vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján történı mőködés
- történések, jelenségek sokoldalú bemutatása
- objektivitásra, pártatlanságra, tárgyilagosságra, törekvés
- tilos győlöletkeltı, közerkölcsbe ütközı és kirekesztı
tartalmak közlése
- az írások, fotográfiák nem sérthetik az emberi jogokat, a
személyiséghez főzıdı jogokat, és azok nem lehetnek
alkalmasak személyek, nemek, népek, nemzetek, etnikai,
nyelvi vagy vallási csoportok elleni győlölet keltésére
- a Solymári Hírmondó legyen független pártoktól,
érdekcsoportoktól, egyes képviselıktıl, a polgármestertıl és
a helyi hatalomtól
Szerkesztıi szabadság:
A lap felelıs szerkesztıje önállóan tevékenykedik. A lap irányvonalának tiszteletben
tartásával saját maga határozza meg a lapban megjelenı írások témáját, stílusát, mőfaját,
sorrendjét, terjedelmét. Tilos a szerkesztıt a cenzúra bármely formájára kötelezni.
A szerkesztı biztosítja az újságírók, fotóriporterek, cikkek szerzıinek alkotói szabadságát.
A Solymári Hírmondó irányvonalának ellenırzése:
A lap irányvonalát Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint a lap
alapítójának jogutódja – határozza meg, így annak ellenırzésére is jogosult. A képviselıtestület ezt a jogát rendesen évente egy alkalommal, a Solymári Hírmondó elmúlt egy évben
megjelent lapszámainak elemzése után, nyilvános ülésen gyakorolja, az illetékes
szakbizottság elızetes véleményének ismeretében, megszólalást biztosítva a felelıs
szerkesztınek.
Rendkívüli esetben (ha a lap durván eltér a kijelölt irányvonaltól) a képviselı-testület
bármikor napirendjére tőzheti a lap irányvonalának vizsgálatát, de egyes cikkek elemzése
értelmezése nem feladata a képviselı-testületnek, attól tartózkodnia kell.
Solymár Nagyközség Képviselı-testülete, mint a Solymári Hírmondó alapítójának jogutódja,
gondoskodik a lap mőködésének feltételeirıl, dönt a szerkesztıség vezetıjének személyérıl.
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A Solymári Hírmondó kiadója
A Solymári Hírmondó felelıs kiadója az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház. A felelıs
kiadó feladata a lapkiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a lap
alapítójának megbízása szerint. Az ehhez szükséges forrást Solymár Nagyközség Képviselıtestülete a település éves költségvetésében biztosítja.
Emesz Lajos, képviselı:
A tavaly december 14-i képviselı-testületi ülésen született 182/2010. számú határozatban
foglakoztunk a solymári hírmondó irányvonalával. Idıközben számos kritika illette, mert nem
értették vagy nem derült ki egészen pontosan az önkormányzat szándéka. Ez a mostani
módosítási javaslat a fıszerkesztı úr által is javasoltakat is magában foglalja.
Gaal Gergely, képviselı:
A szerkesztı úr által küldött irányvonalat elfogadhatónak tartjuk, apróbb változtatásokkal, de
ez kerül most a testület elé.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Szeretném a fıszerkesztı urat megkérdezni, hogy mennyire elégedett az elıterjesztéssel? És
mi róla a véleménye?
Kleer László, fıszerkesztı:
A magam részérıl korrektnek tartom. A vonatkozó jogszabályoknak megfelel a
sajtószabadságot is tiszteletben tartja. Én elfogadom.
Lırincz Beáta, képviselı:
„a Solymári Hírmondó legyen független pártoktól, érdekcsoportoktól, egyes
képviselıktıl, a polgármestertıl és a helyi hatalomtól”
Mi az az 1. képviselı és ki mi lesz a 2. Képviselıkkel?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Elfogadom, javítjuk.
Tordai Miklós, képviselı:
Ezt most a fıszerkesztı úr elfogadja vagy sem?
Kleer László, fıszerkesztı:
Én azt gondolom hogy az irányvonal jó a irányvonalat nem én határozom meg hanem a
laptulajdonos. Én azt gondolom, hogy ennek az irányvonalnak meg tudok felelni.
Gaal Gergely, képviselı:
A szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni ez az irányvonal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 20/2011.(I.31.) számú határozatával elfogadta, hogy a hogy
módosítja a 182/2010. (XII.14.) sz. határozatát és a melléklet szerint fogadja el a
Solymári Hírmondó célját és irányvonalát. (17:44:40)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van még valakinek kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel ülésünket bezárom.
Solymár, 2011. január 31.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

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