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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı, hiányzik 4 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeghy Krisztina képviselı asszony azt kérte, hogy a 187/2010. számú elıterjesztést vegyük
elıre mert el kell mennie.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 187/2010. számú
elıterjesztést vegyük elıre. (17:07:50)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.
(17:07:57)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Dobrovkáné Dér Borbála, 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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Dobrovkáné Dér Borbála - és Takácsné Nagy Eszter, képviselık
hitelesítsék.

1. számú napirend: 187/2010. számú elıterjesztés: Környezetgazdálkodási
munkacsoport létrehozása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeghy Krisztina képviselı asszony az elmúlt hetekben áttekintette a település környezet- és
természetvédelmi, zöldfelület-kezelési, hulladékgazdálkodási és egyéb kapcsolódó
szakterületeket érintı problémákat. Megállapította, hogy jelentıs mennyiségben vannak
feladatok. A problémák mielıbbi hatékony megoldása érdekében munkacsoport létrehozását
javasolja. Javasolt tagok:
1. Szeghy Krisztina környezetgazdálkodási tanácsnok
2. Dobrovkáné Dér Borbála tag
3. Takácsné Nagy Eszter tag
4. Lazri Noureddinne állandó szakértı
5. Ulicsák Nándor állandó szakértı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Kérlek, mutasd be a két szakértıt, kik ezek?
Emesz Lajos, képviselı:
A vagyon bizottság szakértıi.
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Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Miért jó neked a környezetvédelem?
Szeghy Krisztina, képviselı:
Miért jó nekem?
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Igen.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Én mindegyikükkel beszéltem és úgy gondoltam, hogy tudnak nekem segíteni és együtt
tudunk gondolkodni, többek között a Lazri Noureddinne környezetvédelmi mérnök és eléggé
sok olyan ötlete van, ami nekem nagyon szimpatikus.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt azt írod hogy „jelentıs mennyiségben vannak elmaradt feladatok”. Mire gondolsz? Egy
párat sorolj már fel légy szíves!
Szeghy Krisztina, képviselı:
A zöldfelületek rendezése, hulladék, üzemek környezetvédelmi hatása, pilisvörösvári
szennyvíz tisztító telep problémája.
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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 175/2010.(XII.14.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy környezetgazdálkodási munkacsoportot hoz létre. A
munkacsoportba a következı tagokat választja meg: (17:11:29)
1. Szeghy Krisztina környezetgazdálkodási tanácsnok
2. Dobrovkáné Dér Borbála tag
3. Takácsné Nagy Eszter tag
4. Lazri Noureddinne állandó szakértı
5. Ulicsák Nándor állandó szakértı
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2. számú napirend:
adományozása.

177/2010.

számú

elıterjesztés:

Kitüntetések

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV.04.) sz. helyi
rendelet alapján
”Év Duktora” kitüntetés adományozható annak az állandó solymári lakosú fiatalnak, aki – a
jelölés idıpontjában – a 35. életévét még nem töltötte be. További feltétele a kitüntetésnek,
hogy a jelölt valamely az ifjúsággal kapcsolatos területen, a hagyományápolásban, –
ırzésben, a hazai, illetve német nemzetiségi kultúránkban, a közösség teremtésben, vagy
egyéb, az ifjúsághoz, azok neveléséhez, a hagyományaink ápolásához köthetı eszményben,
viselkedésben, magatartásban például szolgálhat a közösség, különös tekintettel az ifjúság
elıtt. Mindezek mellett fontos szempont, hogy ezen tevékenységét hosszabb ideje,
rendszeresen végezze.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet a különbözı csoportokban, civil szervezetekben
tevékenykedı ifjúság maga közül a civil szervezeten keresztül.
A kitüntetésre összesen két jelölés érkezett ugyanarra a személyre:
Jelölı szervezet Jelölt neve

Indokok

Heimatverein
Falukör

Milbich Tamás

Solymári Kolping Család Egyesület alapításának aktív
résztvevıje. Elsı Országos Gospel Fesztivál
szervezésében részt vett. Fixpont aktív szerkesztıje.
Különbözı hagyományırzı kiállítások szervezése.

Solymári
Férfikórus

Milbich Tamás

Solymári Kolping Család Egyesület alapításának aktív
résztvevıje. Elsı Országos Gospel Fesztivál
szervezésében részt vett. Fixpont aktív szerkesztıje.
Különbözı hagyományırzı kiállítások szervezése.

”Év Sportolója” kitüntetés adományozható annak az állandó solymári lakosú fiatalnak, aki –
a jelölés idıpontjában – a 20. életévét még nem töltötte be. További feltétele a kitüntetésnek,
hogy a jelölt valamely sportágban, fair playben vagy egyéb a sporthoz köthetı eszményben,
viselkedésben, magatartásban például szolgálhat a közösség, elsısorban a fiatal ifjúság elıtt.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a sportolók maguk közül a testnevelı
tanárokon vagy a Solymáron mőködı sport-szakosztályokon, egyesületeken keresztül.
A kitüntetésre összesen egy jelölés érkezett:
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója Marlokné Cservenyi Magdolna az iskola tanulói nevében
Ágoston Csenge 6.a osztályos tanulót javasolta.
Indoklás:
Ágoston Csenge évek óta sportol. A sok munkának köszönhetıen idén kategóriájában minden
országos szövetség által hirdetett bajnokságot megnyert. Mindemellett iskolai
tanulmányaiban, és magatartásában is példaértékő társai számára. Versenyeredményei:
• Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Korosztályos Championátus Póni kategória
bajnoka
• Póni Klub Díjugrató Országos Bajnokság:
- haladó gyerek stílusbajnokság I. helyezett;
- haladó Díjugrató Bajnokság Póni 2, I. helyezett.
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• Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége
- az idei évben a szövetség válogatottjának tagja, így eljutott Ausztriába,
nemzetközi versenyre is, ahol egy I., két II., és egy III. helyezéssel tért haza;
- Díjugratás nagy póni I. helyezett;
- Díjugratás NYÍLT versenyszám I. helyezett, ezért elnyerte az „Év Díjugrató
Lovasa” és lova az „Év Díjugrató Lova” elismerı címet, amit egy évig
viselhet.
”Év Közalkalmazottja / Intézményi _Dolgozója” kitüntetés Solymár Nagyközség
Önkormányzatának intézményeiben dolgozó közalkalmazottaknak vagy közalkalmazotti
ranggal nem rendelkezı dolgozónak adományozható, melynek kettıs elıfeltétele a kiváló
szakmai munka és a példaértékő közösségi munka.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az intézmény dolgozói maguk közül az
intézményvezetıkön keresztül. A kitüntetésre összesen öt jelölés érkezett

1.:
2.:
2.:

Javasolt személyek (sorrendben):
Balogh Istvánné
3 intézmény tett javaslatot
Schokátzné Tallér Mária
1 intézmény tett javaslatot
Törcsiné Reményi Cecilia
1 intézmény tett javaslatot

”Év Köztisztviselıje / Hivatali Dolgozója” kitüntetés Solymár Nagyközség Polgármesteri
Hivatalában dolgozó köztisztviselınek vagy köztisztviselıi ranggal nem rendelkezı
dolgozónak adományozható, melynek kettıs elıfeltétele a kiváló szakmai munka és a
példaértékő közösségi munka.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az intézmény dolgozói maguk közül titkos
szavazással. A kitüntetésre összesen 40 jelölés érkezett.

Javasolt személyek (sorrendben):
1. Név: Tóth Brigitta
Szavazatszám: 10 db
2. Név: Gróf Andrea
Szavazatszám: 8 db
2. Név: Peták Margit
Szavazatszám: 8 db
3. Név: Fellner Piroska
Szavazatszám: 2 db
3. Név: Gróf Tiborné
Szavazatszám: 2 db
3. Név: Nyírı Károlyné
Szavazatszám: 2 db
3. Név: Szlovák Eszter
Szavazatszám: 2 db
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Hogy találtátok ki ezt az év Duktora címet?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez nem a mi ötletünk volt. Horányi Márton képviselı úr ötlete volt.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Lehetséges az hogy ezzel kapcsolatosan módosító javaslattal éljünk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt a rendeletet minden képen felül kell vizsgálnunk, hiszen az hogy minden évben adunk
ilyen díjakat, hamarosan mindenki kitüntetett lesz.
Emesz Lajos, alpolgármester:
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Ezt tavasszal rendbe rakjuk majd, hogy ezeknek a kitüntetéseknek rangja legyen.
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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 176/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy 2010. évben az „Év Duktora” kitüntetést adományoz Milbich Tamás úr részére
annak elismeréséül, hogy az ifjúsággal kapcsolatos területen, a hagyományápolásban, –
ırzésben, a hazai, illetve német nemzetiségi kultúrában, a közösség teremtésben, vagy
egyéb, az ifjúsághoz, azok neveléséhez, a hagyományaink ápolásához köthetı
eszményben, viselkedésben, magatartásban például szolgálhat a közösség, különös
tekintettel az ifjúság elıtt. (17:18:31)
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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 177/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy 2010. évben az „Év Sportolója” kitüntetést adományoz Ágoston Csenge részére
annak elismeréséül, hogy sportban nyújtott kimagasló teljesítményével Solymár
Nagyközség hírnevét öregbítette. (17:18:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 178/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy 2010. évben az „Év Közalkalmazottja” kitüntetést adományoz Balogh Istvánné
részére kiváló szakmai munkájának és példaértékő közösségi munkájának elismeréséül.
(17:18:52)
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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 179/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy 2010. évben az „Év Köztisztviselıje” kitüntetést adományoz Tóth Brigitta részére
kiváló szakmai munkájának és példaértékő közösségi munkájának elismeréséül.
(17:19:15)

3. számú napirend: 178/2010. számú elıterjesztés: Rendkívüli támogatás a
szociális keretbıl.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Javaslom, hogy a szociális keret terhére a nyugdíjas pedagógusok 2010. évi karácsonyi
felköszöntése alkalmából 45.000, -Ft összeg felhasználásáról a Képviselı-testület dönteni
szíveskedjen. Általában ilyenkor vásárlási utalványokat szoktak venni.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ennek van elszámolása, vagy csak egyszerően oda adjuk és kész?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ez számlával igazolt vásárlás.
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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 –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 180/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a nyugdíjas pedagógusok karácsonyi felköszöntésére
45.000,- Ft összeget a Polgármesteri Hivatal felhasználjon a szociális keret terhére.
(17:21:17)

4. számú napirend: 179/2010. számú elıterjesztés: Felterjesztési jog
gyakorlása.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Az alábbi határozati javaslat és melléklete alapján kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában foglaltak alapján éljen
felterjesztési jogával, hogy a költségvetéssel nem értünk egyet.
Dr. Matolcsy György
Miniszter Úr részére
Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!
A Fidesz-KDNP kormány – rendkívül örvendetes módon - paradigmaváltást hirdetett meg
kormányzati politikában, de ezt a Magyar Köztársaság 2011-es költségvetési törvényjavaslata
sajnálatos módon egyáltalában nem tükrözi, hiszen az nagyrészt érintetlenül hagyja a központi
költségvetés önkormányzati alrendszerét.
A törvényjavaslat 6, az önkormányzatokat érintı mellékletében szereplı, száznál is több
alapnormatíva, normatíva, kiegészítı normatíva stb. megvizsgálása alapján megdöbbentı, hogy ezek
az összegeknek megközelítıen 90%-a fillérre megegyezik az elızı évi összegekkel. Ez annál is inkább
sajnálatos, mivel elızı évben a normatívák csökkentése következményeképpen, összességében 150
milliárd forinttal jutott kevesebb az önkormányzatok támogatására.
Ezen az összegeknek elızı évi szinten hagyása további reálérték csökkenést jelent a már bejelentett és
elıre prognosztizálható – az önkormányzati intézményeket is sújtó – rezsiköltség-emelkedések miatt.
Ugyanakkor a helyi önkormányzatokat megilletı SZJA megosztását bemutató 4. sz. melléklet szerint,
a tavalyi évi 8% / 32%-os arány az elıterjesztés alpontjaiban megmarad, s ezzel együtt az elıirányzat
teljes összege 47,312 milliárd forinttal csökken. Félı, hogy a települések egyre csökkenı támogatása a
jövıben igen sok önkormányzat mőködését lehetetleníti el, illetve az eladósodottságukat tovább
mélyíti el, valamint kényszerő vagyon felélésüket idézi elı.
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Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy több, gyermekeket érintı normatíva csökken.
Ugyanakkor az önkormányzati társulások által fenntartott intézmények számára biztosított normatívák
emelkednek, ami azt mutatja, hogy a kormányzat igenis ösztönzi a körzetesítést, amelyet egy
rendkívül elhibázott és káros következményekkel járó koncepciónak tartunk. Tudjuk, hogy épp ez az a
folyamat, mely néha növekvı, néha csökkenı mértékben, de a kistelepülések leépüléséhez és
elnéptelenedéséhez vezetett.
Elfogadhatatlannak tartjuk továbbá, hogy míg több büntetı feljelentés alapján nyomozás van
folyamatban, sıt maga az ÁSZ is – saját vizsgálatai eredményeképpen – feljelentést tesz a budapesti 4es metró beruházással kapcsolatban, valamint az Európai Unió 11 közbeszerzési eljárás szabálytalan
lebonyolítása miatt korábban már megítélt támogatásokat vont el a fejlesztéstıl, addig az állam
további 27 milliárd forinttal kívánja támogatni azt.
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5. melléklet) jelentıs
mértékben emelkedik. Tudva levı, hogy ez a „kerete” az önkormányzati szféra létszámleépítésének,
amely az elızı évben is már kiugróan magas volt az azt megelızıekhez képest. Meglátásunk szerint
ebben a rendszerben további leépítések már csak a mőködıképesség veszélyeztetése árán képzelhetı
csak el, így semmiképpen sem támogatható.
Solymár Nagyközség Képviselı-testülete felkéri a tisztelt Miniszter Urat, hogy a fentiekben leírtak
alapján az elıterjesztett törvényjavaslatot módosítani szíveskedjen.

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ez egy levél. Jogunk van hozzá. Nem értem miért ezt az utat választjuk, amikor van
országgyőlési képviselınk? Itt a levélben azt kérjük, hogy a költségvetési javaslatot
módosítsuk. Ezt csak akkor tudjuk kérni ha megmondjuk hogy melyik tételt módosítsuk.
Tudva levı, félı ezen kifejezések nem egy ilyen levélbe valók. A négyes metróval
kapcsolatos gondolat hamis. Ezek a javaslatok kicsit naivak. Én úgy gondolom, hogy egy
ilyen komoly témában egy ilyen levél nem állja meg a helyét, ezért kérem az elıterjesztıt
hogy vonja vissza elıterjesztését. A törvényjavaslatot nem ismerjük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Már most azt látom, hogy a 2011. költségvetésünk csak a kezdet. Minden évben egyre
komolyabb elvonások vannak. A mostani számok alapján hát már most súlyos milliós lukak
vannak.
Tordai Miklós, képviselı:
Ha már ilyen elıterjesztésed van, akkor mögé kellett volna tenni a hivatkozásokat. Szerintem
a metró kérdése nem Solymári ügy.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ezt te állítottad össze vagy máshonnan vetted át?
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Ezt többen állítottuk össze.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Egyetértek Miklóssal, hogy ebbe nem fogalmazom bele a metró kérdését. Nem késtünk már el
ezzel? Hiszen a költségvetés már jóval elırehaladottabb állapotban van, minthogy ezt már
figyelembe tudják venni. Vagy csak figyelemfelhívásként küldjük?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Az a baj, hogy 2012-2013 év még rosszabb lesz az adócsökkentés miatt. Nem tudom, hogy mi
lesz. A pénzt is késve kapjuk, meg amit az állam beszed az önkormányzati részét.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az SZJA 8% át osztja le nekünk az állam. Mivel az állam csökkentette az SZJA-t szinte
biztos hogy nekünk is kevesebb jut majd.
A felterjesztési joga van az önkormányzatnak. A költségvetési vitába az önkormányzatokat
nem nagyon veszik bele.
Ordódy György, képviselı:
Szerintem a közighez és nem a Matolcsyhoz hanem a Navrasicshoz kellene beadni és át
kellene írni.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Módosító javaslatom lenne: esetleg a metró részt ha kihagynánk akkor szerintem mehet.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Nem az a célom hogy ez most mindenféleképpen bemenjen, és csak jelezni szeretném, hogy
ez így változtatásra fog szorulni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg a TÖOSZ tagja vagyunk és szerintem az ilyen szervezeteknek kellene bennünket
képviselni, de ezzel az érdekképviselettel gondom van. Ezek a szövetségek fıleg politikai
oldalon mőködnek. Részemrıl rendben van a levél de szerintem nem sok haszna lesz, de
próbáljuk meg.
Kıvári András, képviselı:
Az elmúlt 20 év egy nagy hazugság. Az elmúlt 8 év még nagyobb hazugság. A mostani
kormány, ami még csak most indult el, ezért kérem, hogy adjunk neki egy esélyt hogy
bizonyíthasson.
Tordai Miklós, képviselı:
Ez egy jobbító szándékú figyelmeztetés és akkor rendben van.
Gaal Gergely, képviselı:
Ezt a levelet nem tartom teljesen késznek megfogalmazását tekintve sem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy módosító javaslat hangzott el, hogy a metró ne szerepeljen a szövegben.
Van más módosító indítvány.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az itt elhangzottak tükrében nem gondolod azt hogy átdolgozod?
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy ez menjen, csak jelezzük, hogy probléma van.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Akkor visszavonod, vagy tegyük fel szavazásra?
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Tegyük fel szavazásra.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó akkor a módosító javaslatot mely szerint a négyes metró ne szerepeljen benne felteszem
szavazásra.
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 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 6 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 3 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a megküldendı levélbıl a négyes
metrót érintı tárgykört kihagyja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó akkor a módosító javaslattal és az egész anyaggal egyetért kérem szavazzon.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 2 fı igen szavazattal 4 fı
nem és 4 fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy nem küldi el a fentiekben szereplı
levelet. (17:44:36)

5. számú napirend: 185/2010. számú elıterjesztés: Györgyhegy utcai
csapadékvíz rendezés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Dr. Kovács József és Simon Márton bejelentése alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság
megvizsgálta a Györgyhegy utca átépítésének ügyét és fennmaradási engedély iránti kérelem
benyújtására kötelezte az önkormányzatot. Az útépítés során nem teljes körően lett megoldva
a csapadékvíz elvezetése, ezért errıl most pótlólag gondoskodni kell.
A Schlick Mérnökiroda Kft. elkészítette az erre vonatkozó javaslatot, amely a csapadékvíz
elvezetését a 26 hrsz. alatt felvett vízfolyásig (befogadó) a 25/6 hrsz. alatt felvett úton,
valamint a 25/3 és 25/1 hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen, önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon keresztül oldaná meg.
Az utóbbi két önkormányzati ingatlan tekintetében – mivel ezek nem közterületek – szolgalmi
jog alapítása szükséges.
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Cser Angéla, képviselı:
Ez egy ideiglenes megoldás és nagyon olcsó. Viszont az önkormányzati telek esetleg
hasznosításra vagy értékesítésre kerül az árok hasznosítható.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ez a satírozás micsoda?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ott megy le a vízvezetés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 181/2010.(XII.14.) számú határozatával úgy dönt,
hogy a Györgyhegy utcai csapadékvíz elvezetésének rendezése céljából, az
önkormányzati tulajdonban álló, Solymár, 25/1 hrsz. alatt felvett, 3294 m2 térmértékő,
kivett beépítetlen, valamint a 25/3 hrsz. alatt felvett, 1019 m2 térmértékő, kivett
beépítetlen terület megnevezéső ingatlanokra csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog
kerüljön bejegyzésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csapadékvíz vezetési
szolgalmi jog alapításához szükséges nyilatkozatot aláírja. (17:50:46)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezennel ülésünket bezárom.
Köszönöm szépen.
Solymár, 2010. december 14.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
mb.aljegyzı

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

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

…………………………………..
Dobrovkáné Dér Borbála
képviselı
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