Jegyzıkönyv
Nyílt
Képviselı-testületi ülésrıl
Idıpont: 2010. december 13.
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Kıvári András, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Ordódy György, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Takácsné Nagy Eszter, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 162/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet (polgármester)
2. 163/2010. sz. elıterjesztés: A helyi iparőzési adóról szóló 24/2003.(XII.13.) számú helyi rendelet
módosítása (Polgármester)
3. 164/2010. sz. elıterjesztés: Az építményadóról szóló 25/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet
módosítása (Polgármester)
4. 165/2010. sz. elıterjesztés: Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása
(Polgármester)
5. 166/2010. sz. elıterjesztés: 2011. évi hulladékszállítási díjak (Polgármester)
6. 167/2010. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz
tisztítási díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendı csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeirıl (Polgármester)
7. 168/2010. sz. elıterjesztés: A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának
megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) számú
rendelet módosítása (Polgármester)
8. 169/2010. sz. elıterjesztés: Telekalakítási és építési tilalom elrendelése (Móricz Zs. u. alsó
szakasza) (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
9. 170/2010. sz. elıterjesztés: SZMSZ módosítás, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági – és Sport
bizottság feladat-és hatásköre (Oktatási Bizottság)
10. 171/2010. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás telekadó bevezetése tárgyában (Polgármester)

11. 172/2010. sz. elıterjesztés: 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása I. (Alpolgármester)
12. 173/2010. sz. elıterjesztés: 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása II. (Alpolgármester)
13. 174/2010. sz. elıterjesztés: Könyvvizsgálói szerzıdés (Polgármester)
14. 175/2010. sz. elıterjesztés: Képviselı-testület munkáját segítı informatikai rendszer vásárlása
(Alpolgármester)
15. 176/2010. sz. elıterjesztés: Vár alatti híd tulajdonosi hozzájárulás (Szeghy Krisztina)
16. 177/2010. sz. elıterjesztés: Kitüntetések adományozása (Polgármester)
17. 178/2010. sz. elıterjesztés: Rendkívüli támogatás a szociális keretbıl (Alpolgármester)
18. 179/2010. sz. elıterjesztés: Felterjesztési jog gyakorlása (Takácsné Nagy Eszter)
19. 180/2010. sz. elıterjesztés: Solymár, külterületi dőlıút – hálózatának fejlesztése
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
20. 181/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének felülvizsgálata (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
21. 182/2010. sz. elıterjesztés: Budapest – Esztergom vasút rekonstrukció tulajdonosi/kezelıi
nyilatkozat (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
22. 183/2010. sz. elıterjesztés: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás
módosított Társulási Megállapodás (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság)
23. 184/2010. sz. elıterjesztés: Solymár, Hutweide, volt zártkerti terület helyi építési elıírásainak
módosítása (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
24. 185/2010. sz. elıterjesztés: Györgyhegy utcai csapadékvíz rendezés (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
25. 186/2010. sz. elıterjesztés: Solymári Településüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság
alapítása (Polgármester)
26. 187/2010. sz. elıterjesztés: Környezetgazdálkodási munkacsoport létrehozása (Szeghy Krisztina)
MÓDOSÍTOTT NAPIREND

Napirend elıtt: Dr. Szente Kálmán, Emesz Lajos
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 162/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet (polgármester)
MEGALKOTVA 16/2010-R
2. 163/2010. sz. elıterjesztés: A helyi iparőzési adóról szóló 24/2003.(XII.13.) számú helyi rendelet
módosítása
(Polgármester)
MEGALKOTVA 17/2010-R
3. 164/2010. sz. elıterjesztés: Az építményadóról szóló 25/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet
módosítása
(Polgármester)
MEGALKOTVA 18/2010-R
4. 171/2010. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás telekadó bevezetése tárgyában (Polgármester)
MEGALKOTVA 19/2010-R
5. 165/2010. sz. elıterjesztés: Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása
(Polgármester)
MEGALKOTVA 20/2010-R, ELFOGADVA 159/2010-H
6. 166/2010.
sz.
elıterjesztés:
2011.
évi hulladékszállítási
díjak
(Polgármester)
MEGALKOTVA 21/2010-R, ELFOGADVA 160/2010-H
7. 167/2010. sz. elıterjesztés: Rendeletalkotás a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz
tisztítási díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendı csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeirıl (Polgármester)
MEGALKOTVA 22/2010-R
8. 168/2010. sz. elıterjesztés: A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának
megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) számú
rendelet
módosítása
(Polgármester)
MEGALKOTVA 23/2010-R
9. 169/2010. sz. elıterjesztés: Telekalakítási és építési tilalom elrendelése (Móricz Zsigmond utca

alsó szakasza) (Településfejlesztési,
MEGALKOTVA 24/2010-R

Vagyongazdálkodási

és

Mőszaki

Bizottság)

10. 170/2010. sz. elıterjesztés: SZMSZ módosítás, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági – és Sport
bizottság
feladat-és
hatásköre
(Oktatási
Bizottság)
MEGALKOTVA 25/2010-R
11. 186/2010. sz. elıterjesztés: Solymári Településüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság
alapítása
(Polgármester)
ELFOGADVA 161/2010-H
12. 172/2010. sz. elıterjesztés: 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása I. (Alpolgármester)
ELFOGADVA 162/2010-H
13. 173/2010. sz. elıterjesztés: 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása II. (Alpolgármester)
ELFOGADVA 163/2010-H
14. 174/2010.
sz.
elıterjesztés:
Könyvvizsgálói
szerzıdés
(Polgármester)
ELFOGADVA 164/2010-H
15. 175/2010. sz. elıterjesztés: Képviselı-testület munkáját segítı informatikai rendszer vásárlása
(Alpolgármester)
ELFOGADVA 165/2010-H
16. 180/2010.
sz.
elıterjesztés:
Solymár,
külterületi
dőlıút-hálózatának
fejlesztése
(Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási
és
Mőszaki
Bizottság)
ELFOGADVA 166/2010-H
17. 181/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének felülvizsgálata (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
ELFOGADVA 167/2010-H
18. 182/2010. sz. elıterjesztés: Budapest–Esztergom vasút rekonstrukció tulajdonosi/kezelıi
nyilatkozat
(Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási
és
Mőszaki
Bizottság)
ELFOGADVA 168/2010-H
19. 183/2010. sz. elıterjesztés: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elmúlt képviselı testületi ülésen hoztunk egy határozatot a Barlang Sörözıvel
kapcsolatosan. Ez után Dr. Oláh Gyula ügyvéd úr a sörözı bérlıjének nevében küldött egy
levelet melyben arról tájékoztat, hogy én félre tájékoztattam a testületet. Úgy érzem félreértés
történhetet én nem csak a Barlang Sörözırıl beszéltem, hanem az egész ingatlan
„történetérıl” Igyekeztem mindent elmondani, amit én tudok/tudhatok errıl a több, mint 20
éves ügyrıl. Egyébként az építéshatósági ügyben kijelölték eljárónak Pomáz jegyzıjét. Ha
nem voltam elég érthetı, akkor elnézést kérek minden éríintettıl.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Szeretném megköszönni a jókívánságokat.
2010. december 10.én megalakult a nemzeti kultúráért egyesület melynek elnöke Bogányi
Gergely zongoramővész. Célja a Kárpát-medencében élı magyarság szellemi kulturális
elıterének újjáteremtése. Ennek egyik alapító tagja Lırincz Beáta.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 0 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Szeghy Krisztina, képviselı
Én elvállalom.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott 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 készülı
jegyzıkönyvet Szeghy Krisztina - és Dr. Szentkláray Ferenc, képviselık hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kiküldött napirendi pontokhoz képest két új elıterjesztést szeretnék felvetetni a napirendi
pontok közé.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elsı ilyen napirend a 189/2010. számú elıterjesztés a Kerekhegyi csatornarendszer
pályázata.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott 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 189/2010. számú
elıterjesztést napirendre vegyük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az második ilyen napirend a 190/2010. számú elıterjesztés a Kerekhegyi csatornarendszer
pályázata.

Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott 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 190/2010. számú
elıterjesztést napirendre vegyük.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Szeretném kérni, hogy a 171/2010 a 3. napirend után tárgyaljuk.
A 186/2010 elıterjesztést a rendelet alkotások utánra tegyük a 10. helyre.
A 19-20-21-22-23 napirendeket vegyük elıbbre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát akkor a 171/2010. számú elıterjesztés a 4. napirendi pontként tárgyaljuk.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0
fı nem és 1 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 171/2010. számú
elıterjesztés a 4. napirendi pontként tárgyaljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A186/2010 elıterjesztést tegyük a 10. helyre.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott 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 186/2010
elıterjesztést tegyük a 10. helyre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 19-20-21-22-23 napirendeket a 14. napirend után tárgyaljuk.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?

Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott 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 19-20-21-22-23
napirendeket a 14. napirend után tárgyaljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
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 módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
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 végleges napirendet.

1. számú napirend: 162/2010. számú elıterjesztés: 2011. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § szerint amennyiben a
Képviselı-testület a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre az szól, nem
állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan
beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a
rendelet keretein belül.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás idıtartamát.
A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszőnik. A
felhatalmazás idıtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési

rendeletbe kell beilleszteni, az átmeneti gazdálkodásról a képviselı-testület elıtt el kell
számolni.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti
gazdálkodás szabályairól a következı rendeletet alkotja:
1. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert, az Önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére, valamint a mőködési
kiadások, havonta legfeljebb a 2/2010. (II. 10.) sz. rendelettel megállapított 2010. évi eredeti
mőködési elıirányzatok 1/12-ed részének, a Solymár Nagyközség Önkormányzatának, az
önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló
11/2010. (X. 26.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 2,5 %-os megtakarítás idıarányos
részével csökkentett összegig történı teljesítésére.
2. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert az Önkormányzatot terhelı mőködési kiadási elıirányzatok az 1. §-ban
meghatározott összeget meghaladó teljesítésére, amennyiben az idıarányos érték fölötti
teljesítését jogszabály vagy testületi határozat eredményezi.
3. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, finanszírozási körébe
tartozó intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) – az intézmények lehívása alapján
– havonta, legfeljebb a 2/2010. (II. 10.) sz. rendelettel megállapított 2010. évi eredeti
mőködési elıirányzatuk 1/12-ed részéig finanszírozhatók, csökkentve a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának, az önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 10.) sz. rendelet
módosításáról szóló 11/2010. (X. 26.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 2,5 %-os
megtakarítás idıarányos részével.
4. §
A 2010. évi mőködési elıirányzatok maradványa terhére csak a 2010. évben írásban vállalt
kötelezettségek teljesíthetık.
A kötelezettségvállalással vagy felhasználási kötöttséggel nem terhelt maradványok az
átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel.
5. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, felhatalmazza az
intézmények vezetıit a soros illetményemelések miatt szükségessé váló átsorolásokat
tartalmazó okmányok kiadására, az emelt illetmények folyósítására.

(1)

6. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az önkormányzat pályázataival összefüggı kifizetések teljesítésére a
pályázati kiírásnak illetve a támogatási szerzıdésnek megfelelıen.

(2)

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi költségvetéssel,
uniós forrásokkal összefüggı, önkormányzati forrásbıvítı pályázatokon történı
részvételekhez szükséges intézkedéseket megtegye.

7. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az önkormányzat feladat ellátáshoz átmenetileg felesleges, többlet
pénzeszközök rövid távú bankbetétekben történı elhelyezésére.
27. Az átmenetei gazdálkodás során létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a Képviselı-testület 50 M
Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl az annak
aláírását követı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(1)

8. §
A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig
a) új beruházás nem indítható;
b) beruházási kiadások a 2010. évi költségvetési rendeletben foglalt beruházási
feladatokkal kapcsolatosan, feladatonként, a 2010. évi maradvány értékek erejéig
vállalhatók és teljesíthetık.
9. §
Az átmeneti gazdálkodás idıszakában
a) a már korábban megkötött szerzıdésekbıl eredı kifizetések a szerzıdéseknek
megfelelıen teljesíthetık. A folyamatos, de éves díj-megállapítású szerzıdések díjait a
takarékosság jegyében felül kell vizsgálni.
b) a már korábban megkötött, több éves pénzügyi kihatással járó hitelszerzıdésekben
vállalt törlesztı részletek (tıke és járulékai), a vállalt kötelezettségeknek megfelelıen
teljesíthetık.
10. §
A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2011. évi költségvetési rendeletbe be kell
illeszteni.
11. §
Vegyes és átmeneti rendelkezések
(1)
(2)
(3)

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet rendelkezései Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók.
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0

fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 16/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
16/2010. (XII. 13.) sz. helyi rendelete
az átmeneti gazdálkodás 2011. évi szabályairól
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti
gazdálkodás szabályairól a következı rendeletet alkotja:
1. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert, az Önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére, valamint a mőködési
kiadások, havonta legfeljebb a 2/2010. (II. 10.) sz. rendelettel megállapított 2010. évi eredeti
mőködési elıirányzatok 1/12-ed részének, a Solymár Nagyközség Önkormányzatának, az
önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló
11/2010. (X. 26.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 2,5 %-os megtakarítás idıarányos
részével csökkentett összegig történı teljesítésére.
2. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert az Önkormányzatot terhelı mőködési kiadási elıirányzatok az 1. §-ban
meghatározott összeget meghaladó teljesítésére, amennyiben az idıarányos érték fölötti
teljesítését jogszabály vagy testületi határozat eredményezi.
3. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, finanszírozási körébe
tartozó intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) – az intézmények lehívása alapján
– havonta, legfeljebb a 2/2010. (II. 10.) sz. rendelettel megállapított 2010. évi eredeti
mőködési elıirányzatuk 1/12-ed részéig finanszírozhatók, csökkentve a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának, az önkormányzat költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 10.) sz. rendelet
módosításáról szóló 11/2010. (X. 26.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt 2,5 %-os
megtakarítás idıarányos részével.
4. §
A 2010. évi mőködési elıirányzatok maradványa terhére csak a 2010. évben írásban vállalt
kötelezettségek teljesíthetık.
A kötelezettségvállalással vagy felhasználási kötöttséggel nem terhelt maradványok az
átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel.
5. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 2011. január 1-jétıl az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, felhatalmazza az

intézmények vezetıit a soros illetményemelések miatt szükségessé váló átsorolásokat
tartalmazó okmányok kiadására, az emelt illetmények folyósítására.
6. §
(1)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az önkormányzat pályázataival összefüggı kifizetések teljesítésére a
pályázati kiírásnak illetve a támogatási szerzıdésnek megfelelıen.

(2)

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi költségvetéssel,
uniós forrásokkal összefüggı, önkormányzati forrásbıvítı pályázatokon történı
részvételekhez szükséges intézkedéseket megtegye.
7. §

(1)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az önkormányzat feladat ellátáshoz átmenetileg felesleges, többlet
pénzeszközök rövid távú bankbetétekben történı elhelyezésére.

(2)

Az átmenetei gazdálkodás során létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel.

(3)

A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzıdés megkötésének jogát a Képviselı-testület 50 M
Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerzıdésrıl az annak
aláírását követı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
8. §

A 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásáig
a)
b)

új beruházás nem indítható;
beruházási kiadások a 2010. évi költségvetési rendeletben foglalt beruházási
feladatokkal kapcsolatosan, feladatonként, a 2010. évi maradvány értékek erejéig
vállalhatók és teljesíthetık.
9. §

Az átmeneti gazdálkodás idıszakában
a)

b)

a már korábban megkötött szerzıdésekbıl eredı kifizetések a szerzıdéseknek
megfelelıen teljesíthetık. A folyamatos, de éves díj-megállapítású szerzıdések díjait a
takarékosság jegyében felül kell vizsgálni.
a már korábban megkötött, több éves pénzügyi kihatással járó hitelszerzıdésekben
vállalt törlesztı részletek (tıke és járulékai), a vállalt kötelezettségeknek megfelelıen
teljesíthetık.
10. §

A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2011. évi költségvetési rendeletbe be kell
illeszteni.

11. §
Vegyes és átmeneti rendelkezések
(1)

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2)

E rendelet rendelkezései Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók.

(3)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 163/2011. számú elıterjesztés: Helyi iparőzési adóról szóló
24/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 2011. évtıl költségvetési koncepcióban rögzített irányelvek mentén javaslom, hogy egy
meghatározott éves adóalap alatt teljesítı a solymári vállalkozók iparőzési
adókedvezményben részesüljenek. Javaslom, hogy a 2,5 millió forint adóalapot meg nem
haladó teljesítı vállalkozások tekintetében az iparőzési adó mértéke 1,5 %-os legyen.
A 2010. december 8. napján tartott pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság javasolta, hogy a T.
Képviselı-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen!
Gaal Gergely, alpolgármester:
A solymári vállalkozók képviselıjével találkozva ık nagy örömmel fogadták.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ezt a hírközlı szerveink külön figyelemmel hozza nyilvánosságra.
Kıvári András, képviselı:
Én nem javaslom a csökkentést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kıvári András módosító javaslatát teszem fel szavazásra.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 1 fı igen szavazattal 10
fı nem és 1 fı tartózkodással a testület nem fogadta el Kıvári András képviselı
módosító javaslatát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eredeti javaslatot teszem fel szavazásra.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1
fı nem és 1 fı tartózkodással a testület 17/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
17/2010. (XII. 13.) sz. helyi rendelete
a helyi iparőzési adóról szóló 24/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi iparőzési adóról
szóló 24/2003. (XII. 13.) számú helyi rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. §-a (Adóalap-kedvezmény) az alábbi (1)-(2) bekezdéssel egészül ki:
„Adóalap-kedvezmény
3. §
(1) Adóalap-kedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5
millió forint összeget.
(2) Adó mértéke a 3. § (1) bekezdésben megállapított adóalap-kedvezmény esetében 1,5%”
2. §
(1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy jelen rendelet hatályba lépésével
egyidejőleg foglalja egységes szerkezetbe a 24/2003. (XII. 13.) sz. helyi rendeletet 40/2004.
(XII. 8.), a 22/2007. (XII. 18.) és a 29/2008. (XII. 15.) sz. helyi rendeletekkel.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

3. számú napirend: 164/2011. számú elıterjesztés: Építményadóról szóló
25/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési koncepciójára
figyelemmel, valamint figyelemmel arra, hogy a solymári magánszemélyek nem lakás célú
ingatlanok (üzlethelyiség, ipari létesítmények) nem fizetnek adót, ugyanakkor a jogi
személyek tulajdonában álló ilyen jellegő épületek adófizetésre kötelezettek, javaslom
módosítani az építményadóról szóló 25/2003. (XII.13.) számú helyi rendeletet („Rendelet”).

Az ingatlan-nyilvántartás adatai, valamint az építéshatóság nyilvántartása alapján, a nem lakás
céljára szolgáló egyéb építmények adókötelezettségének megállapítását az alábbiak szerint
javaslom:
Javaslom, hogy a solymári állandó lakosok esetében szőnjön meg a mentesség a nem lakás
céljára szolgáló építmények esetében. Az adó megfizetése alól mentesüljenek ugyanakkor a
garázs építmények és a törvény erejénél fogva mentes gazdasági épületek. Az adó mértéke
egységesen 1.000,- Ft/m2/év legyen.
A 2010. december 8. napján tartott pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság javasolta, hogy a
22.000 m2 feletti építmények esetében a 22.000 m2 rész felett az adó mértéke 600 Ft/m2
legyen.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Ez milyen cégekre vonatkozik?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a legnagyobb adózót érinti. Sok helyen sávos adózás van.
Kıvári András, képviselı:
Az elıbb elfogadott adócsökkentés és a mostani ez a kettı kiüti egymást?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, sıt ennek pozitív szaldója is van.
Emesz Lajos, képviselı:
Ez azt jelenti hogy 10,5 millió forint plusz bevételt hoz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 18/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az építményadóról szóló
25/2003.(XII.13.) számú helyi rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 4. § bekezdéseinek számozásai és a rendelet ezekre a bekezdésekre mutató
hivatkozásai az alábbiak szerint módosulnak:
A jelenlegi (2) bekezdés (1) bekezdésre módosul, a jelenlegi (3) bekezdés (2) bekezdésre
módosul; a jelenlegi (4) bekezdés (3) bekezdésre módosul; a jelenlegi (5) bekezdés (4)
bekezdésre módosul.

2. §
A Rendelet 3. § (1) d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. § (1) d) Minden, az a, b, c pontban nem nevesített építmény esetén 22.000 m2-ig 1.000 Ft/
m2/év, míg 22.001 m2-tól 600 Ft/m2/év.”
3. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése [az új (1) bekezdés] az alábbiak szerint módosul:
„4. § (1) E rendelet 3. § (1) a.)-c.) pontjában meghatározottak esetében, valamint a garázs
építmények esetében mentesül az építményadó megfizetése alól az a magánszemély, aki
adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel rendelkezik Solymár Nagyközség Önkormányzat
illetékességi területén.”
4. §
A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy a jelen rendelet hatályba lépésével
egyidejőleg foglalja egységes szerkezetbe 41/2004. (XII. 8.), a 14/2005. (IV. 4.), a
39/2006. (XII. 18.), a 21/2007. (XII. 18.), a 30/2008. (XII. 15.) és 22/2009. (XII. 14.) sz.
helyi rendeletekkel.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

•
•

4. számú napirend: 171/2011. számú elıterjesztés: Telekadó bevezetése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Pénzügyi Bizottság felvetette a mővelés alól kivont, belterületi és a hatályos jogszabályok
alapján beépíthetı ingatlanok tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17.-22.
§-ában foglaltak szerinti telekadó bevezetését.
2011. évben a felsı határa a telekadónak 287,4 Ft/m2.
Az Adócsoport számításai szerint mintegy 450 solymári telket érintene, ugyanakkor a
bizottság javasolta, hogy a solymári magánszemélyek élvezzenek mentességet az adó
megfizetése alól.
Cser Angéla, képviselı:
Ebbıl a 450 solymári telekbıl hány nem solymári tulajdonban van?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Körülbelül az egynegyede.
Kıvári András, képviselı:
Én ezt nem javaslom, mert mi van ha valaki a gyerekének vette a földet és most fizessen érte,
miközben egy másik helyen egy nagyvállalkozónak adókedvezményt adtunk.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Mindenki fizessen egy összeget és az ilyen bevételt külön kezeljük és újítsunk fel belıle
utakat, vagy építsünk belıle utakat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Elvben lehet. De ezt a költségvetésben lehet mondani.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Itt a nem solymári lakosokról van szó. İk is járuljanak hozzá a fejlesztésekhez.

Ordódy György, képviselı:
A solymáriakra miért nem vonatkozik?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi adók arról is szólna, hogy az önkormányzatoknak plusz bevételek. A solymári lakos
esetén az SZJA bizonyos százaléka ide érkezik. Pl: a pesti lakos lehet hogy itt él, de az adója
nem ide jön.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Nekünk kellenek adókedvezmények. Solymár a Solymáriaké.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Elıször Kıvári András módosító javaslatát tenném fel szavazásra.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 1 fı igen szavazattal 11
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület nem fogadta el Kıvári András képviselı
javaslatát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Eredeti javaslat.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 2 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület 19/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
A 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 16. § (1) bekezdése, és a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény („Törvény”) 1. § (1) bekezdése biztosítja. Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselı-testülete alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Képviselıtestület 2011. január 1-jétıl telekadót vezetett be, amely megfizetésének feltételeit jelen
rendelet határozza meg.
Az adó alapja

2. §
(1) A telekadó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete.
Az adó mértéke
3. §
(1) Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén 150 Ft/m2/év.
Mentesség, kedvezmény
4. §
(1) A Törvényben foglalt mentességeken túl mentes a telekadó megfizetése alól az a
magánszemély, aki adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel rendelkezik Solymár
Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén.
(2) Mentes továbbá a telekadó megfizetése alól az a telek, amelyre a tárgyév január 1. napján
hatályos jogszabályok alapján építési engedély nem adható.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

5. számú napirend: 165/2011. számú elıterjesztés: Élelmezési
nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Képviselı-testületének 2011. évi költségvetési koncepciójára
figyelemmel, valamint figyelemmel arra, hogy a solymári magánszemélyek nem lakás célú
ingatlanok (üzlethelyiség, ipari létesítmények) nem fizetnek adót, ugyanakkor a jogi
személyek tulajdonában álló ilyen jellegő épületek adófizetésre kötelezettek, javaslom
módosítani az építményadóról szóló 25/2003. (XII.13.) számú helyi rendeletet („Rendelet”).
Az ingatlan-nyilvántartás adatai, valamint az építéshatóság nyilvántartása alapján, a nem lakás
céljára szolgáló egyéb építmények adókötelezettségének megállapítását az alábbiak szerint
javaslom:
Javaslom, hogy a solymári állandó lakosok esetében szőnjön meg a mentesség a nem lakás
céljára szolgáló építmények esetében. Az adó megfizetése alól mentesüljenek ugyanakkor a
garázs építmények és a törvény erejénél fogva mentes gazdasági épületek. Az adó mértéke
egységesen 1.000,- Ft/m2/év legyen.
A 2010. december 8. napján tartott pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság javasolta, hogy a
22.000 m2 feletti építmények esetében a 22.000 m2 rész felett az adó mértéke 600 Ft/m2
legyen.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Javaslom, hogy kerekítsünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 159/2010.(XII.13.) számú határozatával
elfogadta, hogy az alábbiakat hogy 2011. január 1-jétıl az étkezés eladási árát óvodások
háromszori étkezése esetén 490 Ft + Áfa; általános iskolások napi egyszeri étkezése
esetén 475 Ft + Áfa; általános iskolások napi 3 étkezése esetén 550 Ft + Áfa; szociális
étkeztetés esetén 575 Ft + Áfa adagáron jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közétkeztetési szerzıdés mellékletét ennek megfelelıen módosítva aláírja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 20/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rend. 2.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Az élelmezési nyersanyag normák meghatározása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az élelmezési nyersanyag
normákat az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvodás korúak napi háromszori étkezése
Iskolás korúak napi egyszeri étkezése
Iskolás korúak napi háromszori étkezése
Felnıttek egyszeri étkezése étkezése

Nyersanyag norma
(Ft/nap)
317 Ft + Áfa
308 Ft + Áfa
354 Ft + Áfa
373 Ft + Áfa

2. §
Térítési díjak meghatározása
(1) A gyermekek által fizetendı napi térítési díj megegyezik a 1. §-ban meghatározott
élelmezési nyersanyag norma összegével.

Záró rendelkezések
3. §
(1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának élelmezési nyersanyag normákról szóló 28/2008.(XII.15.) sz. rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

6. számú napirend: 166/2011. számú elıterjesztés:
2011. évi hulladékszállítási díjak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata egy már régen lejárt, többször meghosszabbított
szerzıdés szerint végezteti a települési szilád hulladék elszállítását.
A hulladékszállítás községünkben nem a térfogatarányos rendszerben, hanem átalánydíj
ellenében történik.
Ez jelenleg a következıt jelenti: A szolgáltató (Saubermacher Bicske Kft.) havonta számláz
az önkormányzatnak (~4,5 millió Ft-ot) az önkormányzat a rendeletében megállapított díjat
szedeti be a lakosságtól a KÖZCSAT Kft-vel 16% jutalék ellenében.
A szolgáltató ismét jelentıs áremelést kért, amit Emesz Lajos alpolgármester úrral sikerült
infláció környéki emelésre lealkudnunk. Felajánlotta továbbá, hogy önkormányzati támogatás
esetén további szolgáltatásokat biztosít a lakosságnak kedvezményes áron. Ezek az alábbiak:
Házhoz menı szelektív győjtés: havi 1 alkalommal győjtızsákba, havi 1 alkalommal
papírgyőjtés. 6 db csomagolóanyag-győjtı zsák ingyen a továbbiak bruttó 180 Ft/db áron.
(önkormányzati támogatás nélkül 250 Ft/db és nincs ingyen zsák):
Zöldhulladék győjtés áprilistól októberig havi két alkalommal bruttó 300 Ft/zsák
(önkormányzati támogatás nélkül 400 Ft).
Veszélyeshulladék győjtés: évente egyszer és csak az ártalmatlanítás költségeit kell fizetni
Továbbra is ingyenes szolgáltatások:
1. Temetıi hulladék és Falugazda Csoport konténereinek elszállítása
2. Egyszeri zöldhulladék-szállítás novemberben,
3. Karácsonyfa elszállítás vízkeresztkor
4. Lomtalanítás
A lomtalanítás esetén a házhoz menı lomtalanítást vezeti be, azaz a lakosság telefonon
felhívja a szolgáltatót és megbeszélt idıpontban (de évente egyszer és maximum 3 m3-ig)
díjmentesen elszállítja a lomokat.
A lakossági díj jelenleg kedvezmények nélkül 1560 Ft, amihez a Solymári szabályosan fizetı
lakosok 100 Ft kedvezményt kapnak. További kedvezményre jogosultak a rendeletben
meghatározott lakosok.
A hulladékszállítási szerzıdés módosításhoz kérem az alábbi határozat elfogadását.
Alakossági díjak meghatározásához kérem a testület rendeletalkotással döntsön a
lakossági díjak megállapításról!
A hulladékszállítás a szociális jellegő kedvezményeket nem számolva jelenleg több, mint évi
8 millió Ft veszteséget jelent a községi költségvetésnek.
A mellékelt táblázatban számításokat készítettem a díjak alternatíváiról és azok költségvetési
kihatásáról.
A Pénzügyi Bizottság 2010. december 8. napján tárgyalta az elıterjesztést és 1800 Ft-os
szemétdíjat javasolt.

Tordai Miklós, képviselı:
A hulladék elszállításának sőrősége milyen gyakori lesz?
A lakótelepen a szelektív hulladékgyőjtést nem lehet megoldani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mint eddig is, kétszeri szállítás lesz a lakótelepen.
A lakótelepen is megoldható ez. Ugyan a lakások nem túl nagyok de vannak közösségi
helyiségek. Olyan helyiségek ahová lehetne a hulladékgyőjtıket helyezni. Babakocsi tároló,
bicikli tároló stb.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság 2010. december 8. napján tárgyalta az elıterjesztést és 1800 Ft-os
szemétdíjat javasolt.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ha megemeljük a díjat akkor töröljük el a solymári lakosok számára a 100 ft kedvezményt.
Én a 6.§ -ban minden egyes támogatási összeget 100 forinttal növelnék. A kedvezmények
köre bıvült.
Tordai Miklós, képviselı:
A közcsat kft. 16% helyett 12% beszedési díjjal kalkulálna. Ami közel 2 millió forint
költségmódosító tényezı. Ez át lett-e vezetve?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ebbe a rendeletbe nem tartozik bele, de ez még tárgyalás alatt van.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A 7. § ( 1) bekezdésre is vonatkozik a módosító indítvány?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Igen.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Szeghy Krisztina, képviselı:
Miért nem a keletkezett hulladék mennyisége után fizetnek a lakók?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2001-ben történt a szerzıdés kötése. Egy olyan szerzıdést kötöttek hogy egy bizonyos
összegért elviszi a szemetet. Öt évre kötötték. 2006 ıszén egy hosszabbítást írtak alá. Ez már
4 szer. kerül meghosszabbításra. A közbeszerzési eljárást nem tudtuk lefolytatni. 3 jogszabály
közül, ha az egyiket betartjuk a másik kettıt megsértjük. A szolgáltatóval állandóan
veszekszünk az árról, mert évi 10-20 %-ot szeretne emelni, de mi évek óta csak az infláció
szerinti szintet engedjük. Ha a közbeszerzés lezajlik akkor már literre fogunk fizetni.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Folyamatban van a közbeszerzés?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen. Egy komoly ügyvédi irodát kértünk meg, de még ık sem boldogultak vele.
Cser Angéla, képviselı:
Azt tudjátok, hogy mekkora lesz a veszteségünk ha a 100 ft kedvezmény bent marad?

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ilyen jellegő kalkulációt nem tudtam csinálni, mert a kintlevıségeket nem ismertem, hogy
mire számíthatunk.
Gaal Gergely, képviselı:
A telekadónál a solymáriaknak adtunk kedvezményt, itt miért nem adunk?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Itt nem adóról beszélünk. Itt más a szisztéma mint az adóknál.
Szerintem a támogatást nem kell mindenkinek adni, hanem csak a rászorulóknak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A matricás rendszer arányosabb lesz.
Szeghy Krisztina, képviselı:
A zöld hulladékot miért nem tudjuk otthon megoldani. Komposztálás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nemrég készítettünk pályázatot és ha újabbak lesznek azt is megpályázzuk..
Nekünk most a jövı évi díjakról kell döntenünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 160/2010.(XII.13.) számú határozatával
elfogadta, hogy a
közbeszerzési eljárás jogerıs lezárásáig a szemétszállítás díját, 2011. évre az alábbiak
szerint határozza meg:
Hulladékszállítás:
3.770.000 Ft +ÁFA/hó
Házhoz menı szelektív győjtés támogatása:
175.000 Ft + ÁFA/hó*
Zöldhulladék-győjtés támogatása:
940.000 Ft + ÁFA/év *
Veszélyeshulladék-győjtés támogatása:
500.000 Ft + ÁFA/év*
* keretösszegek, számításuk konkrét gépjármő üzemóra-számítás (13 E Ft + ÁFA)
történik
Felhatalmazza
módosítására.
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Nincs.

közszolgáltatási

szerzıdés

ennek

megfelelı

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy 1800 forint legyen az alapdíj.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 100 ft támogatást szüntessük meg. Emesz Lajos alpolgármester úr módosító javaslata.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 8 fı igen szavazattal 4 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 100 forintos támogatást
szüntessük meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 21/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Solymár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, ill. a jogi
személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre.
(2) A hulladék elszállításának rendjérıl, módjáról – beleértve az elszállítási idıpontokat is a
szolgáltató tájékoztatja a lakosságot.

3. §
Az önkormányzat 2011. évre a szilárd hulladék elszállításának díját lakóegységenként havi
bruttó 1800 Ft összegben állapítja meg (továbbiakban: bruttó havi díj).
4. §
Aki az év elsı negyedévében az egész évre esedékes díját egy összegben megfizeti, egy hónap
díjfizetési kötelezettség alól mentesül.
5. §
Kedvezmények
(1) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,3-szeresét, a bruttó havi díjat 600 Ft-tal csökkenti.
(2) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,7-szeresét vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik a bruttó havi díjat
500 Ft-tal csökkenti.
(3) Azon solymári állandó lakos magánszemélyeknek, akik ketten élnek egy háztartásban,
mindketten nyugdíjellátmányban részesülnek, és az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét a bruttó havi díjat 350
Ft-tal csökkenti.
(4) A támogatás iránti kérelmet a solymári Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az utolsó havi nyugdíjszelvényt és a
jövedelemnyilatkozatot.
(6) A kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.
6. §
(1) Az egyedül vagy csak házastársával önálló háztartásban élı 70 év feletti solymári állandó
lakos személyek alanyi jogon érdekeltségi egységenként bruttó 600 Ft kedvezményes díjra
jogosultak, rendszeres díjfizetés esetén.
(2) A kedvezményt az önkormányzathoz vagy a Közcsat Kft-hez visszajuttatott
igénybejelentéssel lehet kezdeményezni. Az igény jogosságát a polgármesteri hivatal igazolja.
Az igénybejelentı lapot a díjbeszedıktıl illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet
beszerezni.
7. §
Az 5. és 6. §-ban meghatározott kedvezmény egyidejőleg nem igényelhetı.
8. §
A zöldhulladék győjtésére a lakosság bruttó 300 Ft-ért kedvezményes áron vásárolhat
zsákokat, amiket a szolgáltató április 1. és október 31. közötti idıszakban havi két
alkalommal szállít el.
A szelektív hulladékgyőjtésre a lakosság 180 Ft kedvezményes áron vásárolhat szelektív
hulladék győjtızsákot, amit a szolgáltató havi 1 alkalommal szállít el, további 1 alkalommal
pedig papírhulladék szállítást végez. A kedvezményes ár mellett érdekeltségi egységenként 6
db zsákot biztosít ingyenesen a szolgáltató.
9. §
(1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a Solymár
Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2009. (XII. 14.) számú helyi
rendelete.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

7. számú napirend: 167/2011. számú elıterjesztés: Szennyvíztelepen leürített
szippantott szennyvíz tisztítási díjának a csatornadíjának megállapításáról
valamint a fizetendı csatornadíj önkormányzati kompenzálása mértékének
megállapításáról és feltételeirıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az 1990. évi LXV. Törvény 16. §-a, valamint az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a Képviselı-testület hatásköre az Önkormányzat mőködtetésében
levı közüzemek díjainak meghatározása.
A 2011. évi csatornadíj meghatározásánál figyelembe vett szempontok
1. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag,
szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3-4%-on belüli.
2. A fogyasztás mennyiségi változása, csökkenése megáll.
3. A kinnlevıségek növekedése nem folytatódik
4. A közmővagyon amortizációs fedezetének változása
5. Az Önkormányzati bérleti díj és támogatás változatlansága. A támogatásból
keletkezı többletbevétel a felújítási keretbe kerül.
6. A telep fejlesztésére fordított kölcsön tıketörlesztése 7,200 eFt/év,
7. A Solymári Önkormányzat felé meglévı 47,000 eFt bérleti díjtartozás rendezése a
kalkulációban nincs figyelembe véve.
8. Feltételezve, hogy Solymár Önkormányzata 2011-ben is igényt tart a szemétdíj
beszedésére.
9. A nyári locsolási átalány 10%-os kedvezmény helyett, a ténylegesen ellocsolt,
mérıórán keresztül mért vízmennyiség legyen levonható
Az 1-10 hónap adatai alapján a csatornahálózaton a befolyó szennyvíz mennyisége 2010-ben
tovább csökkent. Bár a csökkentést mérsékelte az, hogy a Solymári polgármesteri Hivatal
Adócsoportjának következetes fellépése számos illegális csatornahasználó felderítését tette
lehetıvé. Az ilyen ügyfeleknél 5 évre visszamenıleg kiszámlázzuk a csatornadíjat
kedvezmény nélkül.
A szippantott szennyvíz mennyiségének növekedése egy- egyszeri rendkívüli, az Utilis
sittlerakó csurgalékvízének az átadás elıtti befogadásából származik. 2011-ben nem várható
hasonló mennyiség.
A locsolási mellékvízmérıt a ténylegesen locsoló ügyfelek felszereltették, illetve felszerelik.
A 10% átalány locsolási kedvezményt igénybevevık gyakorlatilag csak igen keveset
locsolnak. 2010-ben a csapadékos idıjárás miatt az átalány locsolási kedvezmény
gyakorlatilag árengedmény volt.
A csapadékvíz győjtése és locsolásra való felhasználása egyre terjed, további szorgalmazása
mind környezetvédelmileg, mind a közterületekre vezetett csapadékvíz csökkentése
érdekében is szorgalmazandó. A DMRV vezérigazgatójának is az a véleménye, hogy csak a
mért locsolásra használt víz kerüljön levonásra. Egy mérıóra felszerelése nem jelent jelentıs
anyagi megterhelést.
A jelenlegi rendszer változatlanul hagyása esetén az így keletkezı bevételcsökkenést be kell
építeni a szolgáltatás árába.
A fentiek alapján javaslom az átalány locsolási kedvezmény megszüntetését és csak a mért
locsolóvíz legyen levonható a szennyvízdíjból.
A szennyvízmennyiség (vízfogyasztás) változása: a 2011. évi árbevételt csak a 2010. évivel
azonos értékesítési (mennyiségi) adatokkal lehet felelısséggel tervezni.

A 2008. év óta a vízterhelési díjat a kormányrendelet alapján kiszámításra kerülı díjnak a
100%-át kell megfizetni. A vízterhelési díjat már 2010-ben is csak kismértékben tudtuk
vízminıség javító mőszerek, berendezések beruházásával kiváltani. Erre 2011-ban még
korlátozottabbak lesznek a lehetıségeink.
A fajlagos költségek a mennyiség növelésével csökkenthetıek. Fontosnak tartom Solymáron
és Pilisszentivánon a rákötések szorgalmazását, valamint a Kerekhegyi településrész mielıbbi
csatornázását. Ennek a gazdaságosság növelésén túl jelentıs környezetvédelmi jelentısége
van.
A mérleget nem, de a cash-flow-t negatívan befolyásoló tényezık:
• A beruházásokra felvett kölcsön törlesztése havi 600,000,- Ft (évi 7,200 eFt)
• A kinnlevıségek minden erıfeszítésünk ellenére növekedett. Sajnos ez országos és
valamennyi közüzemnél meglévı jelenség.
• A 2010.08.06-i vihar során a telepet jelentıs kárt okozó villámcsapás érte. A
villámcsapás hatására a telepen a vezérlı, szabályzó, hírközlı és számítástechnikai
eszközök zöme tönkrement. Pótlásukról soron kívül gondoskodni kellett. A telep
Solymári Polgármesteri Hivatal vagyonelemei között van biztosítva. Még nem zárult
le az eljárás. Reményeink szerint a kár egy része megtérül.
Tekintettel arra, hogy a Solymári Önkormányzat részérıl a 2009. és 2010. évi ártámogatás a
mai napig nem érkezett meg, a 2009. és a 2010. évi bérleti díjat nem tudtuk kiegyenlíteni.
A Solymári Önkormányzat felé 47,000 eFt bérleti díj tartozás megoldandó. A törlesztés vagy
részletekben, hosszú átfutási idıvel, vagy bankkölcsönnel rövid határidıvel lehet kifizetni.
A kérdés megoldása meghaladja a Közcsat Kft. ügyvezetésének kompetenciáját, tulajdonosi
döntés szükséges.
A 2009. és 2010. évi költségtervünk az ártámogatást figyelembe véve lett kidolgozva és a
szolgáltatás ára meghatározva.
Az ártámogatás megszüntetése a pénzügyi egyensúly felborítása nélkül, csak a bérleti díj
átmeneti szüneteltetése, vagy rendkívüli áremeléssel lehetséges.
A bérleti díjnak az ártámogatástól eltérı összegő megállapításakor a bérleti díjnak a felújításra
való visszaforgatásának módszerét és szabályait is szükséges meghatározni.
Nem ismert még a szemétszállítási tender eredménye, idıpontja. Amennyiben a díjbeszedést
nem a Közcsat kft végzi, úgy ez kb. 7,500 eFt bevételkiesést jelent. Részleges pótlása csak a
díjemeléssel lehetséges.
A Magyar Vízmő Szövetség által kidolgozott” Ajánlás a 2011. évi víz és csatornaszolgáltatási
díjak meghatározásához” címő árképzési segédlet, elemzi a várható áremelkedések hatását.
Konkrét 2011. évi árak ismeretének hiányában, a kalkulációban a költségtervet ennek
figyelembevételével állítottuk össze. A szennyvíziszap szállítási egységárának tervezet
emelését 2010-ben nem, fogadtam el. 2009. évi áron szállítja a Jäger kft. 2011-re is
megkísérlem, de nem valószínő, hogy ez ismét sikerül.
Az országos irányzat a kétszintő ár bevezetése mely a rendelkezésre állási díjból és a
szolgáltatás mennyiségétıl függı díjból áll. Az állami tulajdonú hálózatokon is ezt
alkalmazzák mind az ivóvíz, mind a csatornadíj vonatkozásában. Ez a díjrendszer szakmailag
korrektebb, viszont a kis fogyasztású, szociálisan rászorultabb rétegek terhét jelentısen
növeli. Ez utóbbi okból nem javaslom még a bevezetését.
A fentiek figyelembevételével az 1 köbméter szennyvíz tisztítási díját javaslom nettó 470 Ft /
köbméter (bruttó 587,5 Ft/köbméter) értékben megállapítani. Ez 9,5 %-os áremelést jelent.

1. Javaslom a szennyvíztisztítás díját rendszeresen fizetı, illetve az
Önkormányzattal szemben köztartozással nem rendelkezı lakósági
ügyfelek részére az Önkormányzat –az eddigi gyakorlatnak megfelelıen2011-ban is adjon árkedvezményt a következıképpen:
28. Az elsı 10 köbméterig, javaslok bruttó 228,5 Ft/köbméter árkedvezményt adni.
29. A kedvezménnyel a ténylegesen fizetendı: nettó 287,2 Ft/m3, a bruttó ár 359
Ft/köbméter.
30. Minden további (10 köbméter feletti) köbméter esetében javaslok bruttó 137,5
Ft/köbméter árkedvezményt adni. A kedvezménnyel a ténylegesen fizetendı bruttó ár
450 Ft/köbméter, (nettó 360 Ft/köbméter.) Ezzel a bruttó áremelés 10 m3-ig 9,45 %,
10 m3 felett 9,49 %.
A vállalkozók és közületek részére a szennyvíztisztítás díját nettó 470 Ft+Áfa= 587,5 Ft / m3
összegben javaslom megállapítani.
Az önkormányzatok által mőködtetett oktatási és mővelıdési intézmények, az óvodák, a
Polgármesteri Hivatal, az Ezüstkor idısek napközi otthona, valamint a Helytörténeti
Győjtemény, a Tájház a szennyvíz tisztítás díját 287,2 Ft/m3 + ÁFA= 359 Ft / m3 összegben
javaslom megállapítani.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen –a fizetési morálra gyakorolt kedvezı hatása miatt –
javaslom az egy hónapon túli fizetési elmaradásban lévı, illetve az Önkormányzattal szemben
köztartozással rendelkezı ügyfelektıl az önkormányzati kedvezmény megvonását. A fizetési
elmaradás idejére a bruttó 590 Ft/m3 - áron kerüljön számlázásra. A fizetési elmaradás
kifizetését követı számlázáskor az önkormányzati kedvezményre ismét jogosult lesz az
ügyfél.
Az illegális rákötık, illetve a szolgáltatás igénybevételének megkezdésének bejelentését
elmulasztó ügyfelek szintén nem jogosultak az önkormányzati kedvezményre. A számlázás az
illegális használat megállapításakor érvényes kedvezmény nélküli egységáron történik –
visszamenılegesen is- az illegális használat teljes idıtartamára, (max. 5 év idıtartamra).
A fenti árrendszerbıl keletkezı többlet árbevétel az ár kalkulációban figyelembe van véve.
Részben kompenzálja az önköltség és a megállapított ár közötti különbséget, valamint a
díjfizetéssel elmaradó ügyfelek okozta árbevétel kiesést és behajtási többletköltséget.
A locsolási kedvezmény
A számlázási adatok és a befolyó vízmennyiségek azt igazolják, hogy a lakosság a magas
vízár miatt nem használ jelentıs mennyiségő vizet a locsolásra. Az elmúlt évek tapasztalata
szerint mindazon ügyfelek, akik locsolásra vizet használtak már felszereltették a
mellékvízmérıt az ellocsolt víz mérésére. A locsolási vízmérıvel nem rendelkezı ügyfelek
részére az átalány locsolási kedvezmény gyakorlatilag egy árkedvezmény. Ezért átalány
locsolási kedvezmény megállapítását nem javaslom.
A vízóraaknába szerelt és a Közcsat által leplombált vízmérıórán keresztül ellocsolt víz
mennyisége levonható. A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után föld
alatti (eltakart) vezetéken a kifolyócsapig vezetetett, ellocsolt víz, az elıírt dokumentáció
(kiviteli illetve megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra
beépített és a Közcsat Kft által leplombált mérıórán mért mennyiségben levonható. A
mellékvízmérı felszerelését úgy szükséges végezni, hogy a fıóra és a plomba elıtt ne legyen
olyan oldható kötés mely a plomba megsértése nélküli szétszerelést tesz lehetıvé. Ezen kitétel
a már meglévı kerti csapra szerelt mérıórák szerelésére is vonatkozik.
A locsolóórán keresztül vételezett vizet fürdımedence töltésére és egyéb olyan célra, mely
után a víz a csatornába kerül tilos használni.
A locsolóvíz rendszer és lakásba menı ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló,
elkülönült rendszer kell legyen.

A levonhatóság elıfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött mellékvízmérı szerzıdés megléte. A
mérıórák 5 évenként hitelesítendıek, vagy új órával lecserélendıek.
A vízóraaknában a mérıhely kialakítása, a mérıóra felszereltetése, hitelesíttetése, illetve a
cseréje az ügyfél feladata, költsége.
A szippantott szennyvíz tisztítási díjának meghatározásánál két egymásnak ellentmondó
szempontot kell figyelembe venni. A nagyobb mértékő emelés mellett szól a hálózatra való
rákötés szorgalmazásán túl a szippantott szennyvíz tisztításának magasabb költsége és a
biológiai rendszerre gyakorolt kedvezıtlen hatása.
Másrészt a csatornázatlan területek lakói számára nem célszerő túlzottan megdrágítani a
szennyvízelhelyezést. A probléma nagyságát jelzi, hogy lakóterület bıvülésével Solymár
csatornázottsága kb. 75-%-os.
A szippantott szennyvíz tisztítási díját bruttó 1000 Ft/m3-ban (nettó 800 Ft/m3) javaslom
megállapítani. (2,56 % emelés)
A csatornázatlan területek lakóinak a szennyvíz-elhelyezési többletköltségeinek csökkentésére
javaslom a szennyvíztisztító telepen leürített szippantott szennyvíz után járó állami
támogatáson túlmenıen az Önkormányzat a költségvetése terhére 250 Ft/m3 támogatást
nyújtson.
A fentieken túlmenıen javaslom, hogy a Közcsat Kft. a képezzen egy tartalékkeretet,
amelybıl finanszírozni tudja a kisebb mértékő rekonstrukciós jellegő fejlesztéseket,
beruházásokat. A fejlesztési tartalék képzéséhez 5,0 %-ot javaslok a bevételbıl tartalékolni.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az itt látható 5% javítsuk ki 5,3% ra hogy a Közcsat Kft. tudjon megfelelı tartalékot képezni.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Közcsat Kft. mőködési kiadásairól kaphatok egy kimutatást?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen. Az ügyvezetıtıl lehet kérni.
Kıvári András, képviselı:
Én ezt az 5,3 % had nevezzem elıtakarékosságnak. De ezután nem kell társasági adót fizetni?
Ha a kft. fizetési zavarba kerül mi lesz az elıtakarékosság sorsa.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha folyamatos a fejlesztés nem terheli akkora adó.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Sokan vannak solymáron, akik szeretnének rákötni a csatornára, de nem tudnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szippantott szennyvíz azért kerül többe mivel ennek fogadására meg kellett építenünk egy
fogadó állomást és „sőrőbb” anyag többe kerül a tisztítása.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A szippantott szennyvízre támogatást is lehet igénybe venni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sajnos nagyon sokan szennyezik a talajt és a vizet.

Cser Angéla, képviselı:
A Hutweide-ben hányan nem kötöttek még rá a csatornára?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most kaptunk róla tájékoztatást. Ahol laknak, ott igen nagyarányú a rákötés
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Emesz Lajos alpolgármester úr módosító javaslatát teszem fel szavazásra.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta hogy a Közcsat Kft. fejlesztési tartalék
képzéséhez 5,3 %-ot kell a bevételbıl tartalékolnia.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 22/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Solymár Nagyközség közigazgatási határán belül azokra, akik
rácsatlakoztak az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett csatornahálózatra, valamint
a Közcsat Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen szippantott szennyvizet
leürítıkre.
I. A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díja
2. §
Az Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. évre a leürített szippantott szennyvíz tisztítási
díját bruttó 1.000,- Ft/m3-ben (800,- Ft/m3 + Áfa) állapítja meg.

3. §
(1) Az Önkormányzat Solymár Nagyközség közigazgatási területén a nem csatornázott
utcákban jogszerően fennálló lakó- és üdülı épületek lakóinak az ingatlanukról a KÖZCSAT
Kft. telephelyére beszállított szennyvíz után a számlával igazolt díj 10 %-át visszatéríti.
(2) A csatornázatlan területeken élı lakosok számára 2011. évben az állami támogatáson
felül Solymár Nagyközség Önkormányzata 250 Ft/m3 támogatást nyújt. A támogatás
kifizetése a lakos által benyújtott számla ellenében történik. A támogatási igénybejelentéshez
a kérelmezınek csatolnia kell az igényelt idıszakra vonatkozó közüzemi vízellátási számla
másolatát is.
(3) A (2) bekezdésben részletezett támogatást az Önkormányzattól az ivóvíz szolgáltatás
számlázási üteméhez igazodva, fél éves idıszakra vonatkozóan összegyőjtött számlákkal
évente kétszer lehet igényelni.
II. A csatornadíj megállapítása
4. §
Az Önkormányzat 2011. évre a csatornadíj hatósági árát 470 Ft/m3 + Áfa (bruttó 587,5
Ft/m3) -ban állapítja meg.
III. A fizetendı csatornadíj önkormányzati kompenzálás mértékének
megállapításáról és feltételeirıl
5. §
(1) A rendelet 4. §-ában megállapított csatornadíj elsı 10 m3-éhez az Önkormányzat a
lakosság, az oktatási, mővelıdési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal
részére bruttó 228,5,- Ft/m3, míg a 10 m3 feletti mennyiséghez bruttó 137,5,- Ft/m3
támogatást ad az Önkormányzat költségvetése terhére.
(2) A lakosság, az oktatási, mővelıdési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri
Hivatal az (1) bekezdésben biztosított támogatással együtt az elsı 10 m3 után bruttó 359,Ft/m3 csatornadíjat, minden további köbméter szennyvíz után bruttó 450,- Ft/m3
csatornadíjat fizet.
6. §
(1) Az Önkormányzat csak azokat részesíti a 5. §-ban meghatározott kedvezményben,
akiknek nincsen egy hónapot meghaladó csatornadíj, szemétdíj, illetve az önkormányzattal
szemben fennálló egyéb köztartozása vagy bérleti díj hátraléka.
(2) Azok, akik a csatornadíj, szemétdíj illetve egyéb köztartozás vagy bérleti díj hátralékukat
rendezik, és a befizetést igazolják, a tartozás rendezését követı hónap 1-jétıl részesülhetnek
a támogatásban, kedvezményben.
(3) A csatornahálózatra illegálisan rákötık, illetve a szolgáltatás igénybevételének
megkezdésének bejelentését elmulasztó ügyfelek szintén nem jogosultak az önkormányzati
kedvezményre. A számlázás az illegális használat megállapításakor érvényes kedvezmény
nélküli egységáron történik –visszamenılegesen is- az illegális használat teljes idıtartamára

(max. 5 év idıtartamra). Amennyiben az illegális rákötés idıpontja nem állapítható meg, úgy
a csatornahálózat létesítéséig visszamenıleges (max. 5 év) a számlázás idıtartama.
IV. A locsolási kedvezmény feltételei és érvényesítése
7. §
(1) A vízóraaknába szerelt és a Közcsat Kft. által leplombált vízmérıórán keresztül ellocsolt
víz mennyisége levonható. A levonhatóság elıfeltétele, hogy a plomba elıtt ne legyen oldható
kötés. A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után földalatti (eltakart)
vezetéken a kifolyócsapig vezetett, locsolásra használt víz levonása, az elıírt dokumentáció
(kiviteli illetve megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra
beépített és a Közcsat Kft. által leplombált mérıórán mért mennyiségben levonható. A
locsolóvíz rendszer és lakásba menı ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló,
elkülönült rendszer kell legyen. A levonhatóság elıfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött
mellékvízmérı szerzıdés megléte. A mérıórák 5 évenként hitelesítendık, vagy új órával
lecserélendık. A vízóraaknában a mérıhely kialakítása, a mérıóra felszereltetése,
hitelesíttetése, illetve a cseréje az ügyfél felelıssége, költsége.
V. Fejlesztési tartalék
8. §
(1) A Közcsat Kft. 2011. évi solymári csatornadíj bevételek 5,3 %-át elkülönített számlán
köteles kezelni és az összegbıl fejlesztési tartalékot kell képeznie.
(2) A Közcsat Kft. az (1) bekezdésben elkülönített fejlesztési tartalék összege Solymár
Nagyközség közigazgatási területén – a tulajdonos hozzájárulásával –, csak a csatornahálózat
rekonstrukciójára és fejlesztésre fordítható.
(3) A tárgyévi rekonstrukciós munkákról és fejlesztésekrıl – a vis maior jellegő beruházások
kivételével – a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a Közcsat Kft. kimutatást készít. A
kimutatás tartalmazza az érintett csatornarész elhelyezkedését, a munkálatok rövid leírását és
beruházás várható bekerülési költségét.
VI. Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és egyidejőleg a 20/2009. (XII. 14.) számú
helyi rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az jegyzı gondoskodik.

8. számú napirend: 168/2011. számú elıterjesztés: Menetrendszerinti helyi
autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi
szabályozásáról szóló 23/2005. (VI.9) számú rendeletének módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító EDU BUSZ Kft. a viteldíjak emelése
érdekében kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez.

Vállalkozó kérte a viteldíjak emelését az alábbiak szerint:

Teljes árú havi bérlet
Kedvezményes árú havibérlet
Vonaljegy

Jelenleg
érvényes díj
(Ft)

Kérelmezett
díj (Ft)

6000
2500
270

6500
2800
300

Kérelmezett
emelkedés
mértéke
(%)
10
10
10

A Pénzügyi
Bizottság
által javasolt
díjak (Ft)
6300
2500
300

A Pénzügyi Bizottság 2010. december 8. napján tartandó ülésén megtárgyalta a szolgáltató
kérelmét és egyhangúan az utolsó oszlopban található módosításokat javasolja.
Gaal Gergely alpolgármester úr ismételt javaslatára, a Pénzügyi Bizottság elvi támogatása
mellett elı kívánjuk terjeszteni a kedvezményes áru havi bérlet jogosulti körének
kiterjesztését a kismamák tekintetében.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kedvezményes feltételeket már beledolgoztuk a rendelet tervezetébe.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Ennek a vállalkozónak meddig szól a szerzıdése?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A nyáron errıl sokat tárgyaltunk. A szerzıdését meghosszabbítottuk.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Én nem javaslom az emelést. Nem megfelelı a gépjármő minısége, folyik belıle az olaj.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Mi a PB ülésén megtekintettük az elszámolását és teljesen rendben van.
Ordódy György, képviselı:
Nem régen beszéltem a Kerekhegyi lakókkal és az javasolják hogy a 157 –es busz jöjjön át a
hegyen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A mőszaki és jogi problémák mellett ugye tudjuk hogy jelenleg Solymár nem fizet a BKV
buszért, így nem hajlandók fejleszteni.
Cser Angéla, képviselı:
Menetidı meghosszabbításról esetleg kezdjünk el vele tárgyalni. Az esti órákban egy órával.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez nekünk megint pénzbe fog kerülni. A vállalkozónak ezt nagyon komolyan kell számolnia.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Ha már üzemeltetünk valamit, akkor legyen értelme.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A menetrend a vonatok indulásához és érkezéséhez lett méretezve.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 23/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a menetrendszerinti
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról, az utazási feltételek helyi
szabályozásáról a következıket rendeli:
1. §
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése közlekedési díjakat tartalmazó A)-B)-C) pontjai a)-b)-c)
pontokra módosul és az a) pont az alábbiak szerint módosul:
„2. § (2) A helyi autóbusz közlekedés díjai:
A) A menetrendszerinti autóbuszjárat legmagasabb hatósági ára:
vonaljegy
300 Ft
teljes árú havibérlet
6300 Ft
kedvezményes (tanuló, nyugdíjas, kismama) havi bérlet
2500 Ft
(A közlekedés menetdíjai az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák)
A díjtételek változatlan járatszám és menetrend szerint érvényesíthetık.”
2. §
A Rendelet korábbi 4. §-a 5. §-ra módosul, és a Rendelet az „Alkalmazási feltételek” alcím
után alábbi alcímmel egészül ki „Kedvezmények”, a Kedvezmények alcím 4. §-a az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„4. § (1) A kismamák a terhességük idıtartama alatt, illetve TGYÁS, GYES és GYED
idıtartama alatt jogosultak a kedvezményes bérlet igénybevételére.
(2) A kedvezményes bérlet a solymári védınıi hálózaton keresztül vásárolható a jogosultság
hitelt érdemlı igazolása mellett (terhes kiskönyv, TGYÁS, GYES, GYED igazolás). A
védınık a kedvezményes bérlet kiadásáról sorszámmal ellátott nyilvántartást (dátum, név,
cím, jogcím, aláírás) vezetnek, amely alapján a kedvezmény igénybevételének jogszerősége
megállapítható.
(3) A védınık a nyilvántartásból havi rendszerességgel tárgyhót követı 5. napig a
Polgármesteri Hivatal részére aláírással ellátott másolat-kivonatot küldenek, amely alapján a
kedvezmény igénybevételének jogszerősége megállapítható. A védınık az általuk értékesített
kedvezményes kismama-bérletek összegével a tárgyhót követı 5. napig a Polgármesteri
Hivatalnak elszámolnak.
(4) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalba beérkezett és feldolgozott nyilvántartás
alapján a kedvezményes bérlet összegét, valamint kedvezményes bérlet és a bérlet összegének
különbözetét havonta a rendszeres támogatást kiegészítve a szolgáltató részére megfizeti.”

3. §
A rendelet „Záró rendelkezések” 4. §-a 5. §-ra változik.
4. §
(1) A rendelet közlekedési díjaira vonatkozó rendelkezései 2011. január 1. napján lépnek
hatályba, míg a rendelet kismamákra vonatkozó rendelkezései 2011. március 1. napjával
lépnek hatályba.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy jelen rendelet hatályba lépésével
egyidejőleg foglalja egységes szerkezetbe a 23/2005. (VI. 9.) sz. helyi rendeletet 1/2006. (I.
30.), 2/2007. (I. 22.), 26/2007. (XII. 18.), 2/2009. (II. 9.), az 1/2010. (II. 1.) sz. helyi
rendeletekkel.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

9. számú napirend: 169/2011. számú elıterjesztés: Telekalakítási és építési
tilalom elrendelése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Móricz Zsigmond utca alsó (falu felöli) szakasza rendkívül meredek, így az út kialakítása
ez ideig nem történt meg. Jelenleg a Solymár, belterület 2448/5-7, 2448/3, 2523/1-3 és a 2524
hrsz. alatt felvett telkek gépjármővel történı megközelítésére közúton nincs mód. Az érintett
ingatlanok elıtti közterület az ingatlan-nyilvántartás szerint kialakításra került, ezért a
közterület kapcsolat meglétére hivatkozva az elmúlt évek során több ingatlantulajdonos
jelezte építési szándékát. Az építési hatóság azonban – a természetbeni adottságokra
tekintettel – nem tud építési engedélyt adni, hiszen akkor a használatbavételi engedély
megkéréséig az ingatlanra történı bejutást biztosítania kellene.
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 20. § (1) b.
pontja értelmében telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhetı el a településrendezési
feladatok megvalósítása, végrehajtása továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség
megelızése, a természet, illetve a környezet védelmérıl szóló törvényekben foglaltak
érvényre juttatása érdekében.
Fentiek alapján, az út ezen szakaszának tényleges kialakításáig a telekalakítási és építési
tilalom elrendelése szükséges. A szabályozási terv felülvizsgálata a jövı évben várható, ennek
keretében lehet az út kialakítására megoldást találni.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én nem építési tilalmat hanem változtatási tilalmat, mert ez rákerül a földhivatalnál a
széljegyre.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ha valaki értékesíteni kíván egy telket, akkor ne tudja úgy eladni, hogy építési tilalom alatt
áll.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Én egy határidıt jelölnék maximum 1 évet.
Cser Angéla, képviselı:
Én nem javasolnám a határidıt.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én úgy tudom, hogy 3 évnél nem lehet hosszabb.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 24/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 20. §, (1) bek. b. pontja
valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános elıírások
1. §
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 20. § (1) b. pontja értelmében telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhetı el a településrendezési feladatok
megvalósítása, végrehajtása érdekében. A törvényi felhatalmazás alapján Solymár
Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az ingatlan-nyilvántartásban a Móricz
Zsigmond utca 2448/3, 2448/5, 2448/6, 2448/7, 2523/1, 2523/2, 2523/3 és 2524 hrsz. alatt
felvett ingatlanokra telekalakítási és építési tilalmat rendel el.
A tilalom elıírásai
2. §
(1) A telekalakítási és építési tilalom e rendelet 1. §-ban felsorolt ingatlanokra a rendelet
hatályba lépésétıl az érintett ingatlanok elıtti 2449/1 és 2449/2 hrsz. alatt felvett
közterületen – gépjármőforgalomra alkalmas – közút kialakításáig, illetve az ingatlanok
közútkapcsolatát biztosító, a községi szabályozási terv felülvizsgálata során elfogadott
területrendezés végrehajtásáig hatályos. A közút kiépítését és mőszaki átadását követıen a
Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlanokra a Budakörnyéki Földhivatal felé a tilalom
törlését kezdeményezi.
(2) Az építési tilalom alá esı területeken az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 22. § (1) és (2) bekezdése szerinti építési munkák kivételével más
telekalakítási és építési munka nem végezhetı.
Záró rendelkezések
3. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetéssel hatályba lép, rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem
bírált, folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

10. számú napirend: 170/2011. számú elıterjesztés: SZMSZ módosítás
Lırincz Beáta, képviselı:
Az Oktatási, Közmővelıdési Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. év november hó 8. napján 17
órakor és 2010. év november hó 25. napján 17 órakor megtartott ülésén egyhangúlag döntött
és a tárgyban foglalt feladat és hatáskört a mellékelt dokumentumban foglaltak szerint
módosítani javasolja. A módosítások, kiegészítések:
AZ OKTATÁSSAL, NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
fejezeten belül:
Régi:
• figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedéseket
Új:
• figyelemmel kíséri, közremőködik és segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi
intézkedésekben.
A KÖZMŐVELİDÉSSEL, MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS FELADATOKKAL
KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK fejezeten belül:
Régi: a közösségi színtérrel, illetve közmővelıdési intézménnyel kapcsolatban segíti a
Képviselı-testület munkáját; meghatározza a közmővelıdési intézmény használati
szabályait, mőködésének módját, valamint a közmővelıdési intézmény feladatait;
biztosítja a feladatok ellátásához és a közmővelıdési intézmény fenntartásához
szükséges, a törvény szerinti szervezeti személyi és tárgyi feltételeket; (1997. évi
CXL. tv. 78. §)
Új:
a közösségi színtérrel, illetve közmővelıdési intézménnyel kapcsolatban segíti a
Képviselı-testület munkáját; meghatározza a közmővelıdési intézmény használati
szabályait, mőködésének módját, valamint az intézményi SZMSZ-ben jóváhagyja a
közmővelıdési intézmény feladatait.
Régi: véleményezi a mővelıdési ház vezetıi álláshelyére kiírt pályázati kiírást, a beérkezı
pályázatokat, és javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a vezetı személyére
Új:
közmővelıdési szakértı bevonásával véleményezi a mővelıdési ház vezetıi
álláshelyére kiírt pályázati kiírást, a beérkezı pályázatokat és javaslatot tesz a
Képviselı-testületnek a vezetı személyére
Régi: ellenırzi a közmővelıdési intézmény tevékenységét
Új:
ellenırzi a munkatervben elfogadott közmővelıdési tevékenységet
Régi: segíti a Képviselı-testület döntését mővészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról, és
gondoskodik fenntartásáról és felújításáról; közremőködik a döntéshez szükséges
mőalkotás mővészi értékére vonatkozó szakvélemény beszerzésében; (1991. évi XX.
tv. 109. §)
Új: segíti a Képviselı-testület döntését mővészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról;
közremőködik a döntéshez szükséges mőalkotás mővészi értékére vonatkozó
szakvélemény beszerzésében; (1991. évi XX. tv. 109. §)

A KÖZGYŐJTEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK fejezeten
belül:
Új feladat és hatáskör:
• segíti az önkormányzat munkáját az eddigieknek megfelelıen a Helytörténeti Győjtemény
fenntartásában a Helytörténeti Alapítvány finanszírozásán keresztül.”
Új feladat és hatáskör:
• elısegíti a mőemléki védettségő épület mőszaki problémáinak felszámolását, támogatja a
benne zajló szellemi tevékenységet, a törvényi keretek figyelembe vételével.
EGYÉB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK fejezeten belül:
Régi: közremőködik a községi ünnepek megszervezésében, dönt lebonyolításuk ügyében;
Új:
javaslatot tesz az önkormányzat rendezvényeire és azok költségeire, dönt azok
felelıseirıl, közremőködhet lebonyolításukban és kiértékeli azt
Új feladat és hatáskör:
helyi oktatási, kulturális, közmővelıdési és sport stratégiát dolgoz ki
Új feladat és hatáskör:
helyi közmővelıdési rendeletet elıkészíti és aktualizálja
Régi: A Pénzügyi Bizottsággal közösen javaslatot tesz a kulturális-, hagyományırzı-, és
sport alapítványok, egyesületek, nem önkormányzati fenntartású intézmények anyagi
támogatására.
Javaslatot tesz a kulturális-, hagyományırzı-, és sport alapítványok, egyesületek, nem
Új:
önkormányzati fenntartású intézmények anyagi támogatására.
Régi: Folyamatosan kapcsolatot tart a Község területén mőködı egyházközségekkel;
Új:
Folyamatosan kapcsolatot tart és együttmőködik a Község területén mőködı
egyházközségekkel;
Régi: A közös feladatok ellátásában együttmőködik a Német Kisebbségi Önkormányzattal
Kikerült a bizottsági feladat és hatáskörökbıl
Új:
Ennek értelmében ezúton kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az Oktatási,
Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elıterjesztése alapján a Bizottság, Szervezeti és
Mőködési Szabályzatban meghatározott feladat és hatásköreinek módosítását célzó javaslatát
elfogadni szíveskedjen.
Lırincz Beáta, képviselı:
Szeretném kérni hogy a bizottsági ülések másnapjára a jegyzıkönyvek készüljenek el.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Akkor kérek még egy embert ehhez, mert a köztisztviselı, aki itt ül a bizottsági ülésen 7-8
óráig és másnap végzi a munkáját nem tudja elkészíteni az anyagot.
Lırincz Beáta, képviselı:
Akkor jelöljünk meg egy határidıt, hogy ne három hét múlva kelljen visszaemlékezni arra,
hogy mit mondtunk.

Szeghy Krisztina, képviselı:
Az a rendszer, amit az alpolgármester úr mondott a bizottsági üléseknél is segítene?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Persze.
Egyébként az ülésekrıl hanganyag készül, amit vissza lehet hallgatni.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Elnök asszony nem gondolja hogy az alapítványokra vonatkozó rész a korábbi rendeletünkkel
ütközik?
Lırincz Beáta, képviselı:
De igen erre már én is gondoltam, kivesszük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó akkor ezt most egyenként meg kell szavaztatnom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta hogy egyéb feladat és hatáskörbıl
kikerül a „javaslatot tesz a kulturális-, hagyományırzı-, és sport alapítványok,
egyesületek, nem önkormányzati fenntartású intézmények anyagi támogatására” címő
rész.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta hogy az utolsó tételben együttmőködik
a helyi Német Kisebbségi Önkormányzattal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 25/2010.(XII.13.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) 3. sz. mellékletét
az alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1) A Rendelet 3/c. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletével módosul.
(2) E rendeletmódosítással Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt,
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.

hogy

e

(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
1. sz. melléklet
3. sz. melléklet 3/c pontja
A Képviselı-testület állandó bizottságai feladatainak és hatásköreinek leírása
OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI, IFJÚSÁGI - ÉS SPORT BIZOTTSÁG
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
AZ OKTATÁSSAL, NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

közremőködik az általános iskola és az óvoda nevelési illetve pedagógiai programjának
jóváhagyásában; közremőködik a nevelési, ill. pedagógiai program végrehajtásának
értékelésében, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességének
megítélésében;
(1993. évi LXXIX. tv. 104. §)
közremőködik a közoktatási törvény 23. §-ban foglaltak végrehajtásában; elızetesen
véleményt nyilvánít a vezetıi megbízások adásához;
(138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 5. §)
véleményezi az iskola és az óvoda vezetıi álláshelyére kiírt pályázati kiírást, a beérkezı
pályázatokat, és javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a vezetı személyére
elıkészíti és javaslatot tesz az Önkormányzat alapfokú oktatási, nevelési,
intézményrendszerének kialakítására;
véleményezi a költségvetés-tervezet oktatást és ifjúsági programokat támogató részét;
ellenırzi az oktatási és nevelési intézmények tevékenységét;
javaslatot tesz és véleményezi az oktatással, neveléssel, ifjúsággal kapcsolatos
önkormányzati rendeleteket, határozatokat és elıterjesztéseket;
rendszeresen felülvizsgálja és ellenırzi az alapfokú oktatási, nevelési intézmények és
szervezetek tevékenységét, rendeletek és határozatok végrehajtásában mutatkozó
szabálytalanságok esetén polgármesteri és/vagy jegyzıi intézkedést kezdeményez;
közremőködik közoktatási intézmény alapításában, ha a tevékenység folytatásának jogát a
Képviselı-testület megszerezte;
(1993. évi LXXIX. tv. 3. §)
közremőködik a nevelési, oktatási intézmények alapító okiratának, szervezeti és mőködési
szabályzatának, házirendjének, minıségbiztosítási programjának, felszerelési- és
eszközjegyzékének jóváhagyásánál;

•

(1993. évi LXXIX. tv. 40. §)
figyelemmel kíséri, közremőködik és segítséget nyújt a gyermek- és ifjúságvédelmi
intézkedésekben.
A KÖZMŐVELİDÉSSEL, MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS FELADATOKKAL
KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

•
•
•

•
•
•
•

•

•

közremőködik a közmővelıdés feltételeinek biztosításában, támogatja helyi
közmővelıdési tevékenységet;
(1997. évi CXL. tv. 73. és 76. §-ok)
közremőködik a közmővelıdési feladat ellátása során a közösségi színtér, illetve
közmővelıdési intézmény biztosításában;
(1997. évi CXL. tv. 78. §)
a közösségi színtérrel, illetve közmővelıdési intézménnyel kapcsolatban segíti a
Képviselı-testület munkáját; meghatározza a közmővelıdési intézmény használati
szabályait, mőködésének módját, valamint az intézményi SZMSZben jóváhagyja a
közmővelıdési intézmény feladatait;
közmővelıdési szakértı bevonásával véleményezi a mővelıdési ház vezetıi álláshelyére
kiírt pályázati kiírást, a beérkezı pályázatokat és javaslatot tesz a Képviselı-testületnek a
vezetı személyére;
véleményezi a mővelıdési ház és könyvtár éves munkatervét és költségvetés tervezetét;
ellenırzi a munkatervben elfogadott közmővelıdési tevékenységet;
segíti a Képviselı-testület döntését mővészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésérıl, áthelyezésérıl, lebontásáról;
közremőködik a döntéshez szükséges mőalkotás mővészi értékére vonatkozó
szakvélemény beszerzésében;
támogatja és segíti a Képviselı-testület munkáját abban, hogy a közösségi kulturális
hagyományok és értékek ápolása, a mővelıdésre, társas életre szervezıdı közösségek
tevékenysége, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósulhassanak;
(1991. évi XX. tv. 121. §)
a törvény keretei között javaslatot tesz a helyi kitüntetések és elismerı címek alapítására;
A KÖZGYŐJTEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

10. közremőködik a Képviselı-testület azon munkájában, hogy biztosítsa a felnıtt
lakosságnak, az ifjúságnak és a nemzetiségeknek az általános nyilvános könyvtári
szolgáltatást;
(1991. évi XX. tv. 108. §)
11. javaslatot tesz a törvényben nem meghatározott, kiegészítı feladatokra egyéb
könyvtárhasználati feltételekre és kedvezményekre,
12. segíti az önkormányzat munkáját az eddigieknek megfelelıen a Helytörténeti Győjtemény
fenntartásában a Helytörténeti Alapítvány finanszírozásán keresztül,
13. elısegíti a mőemléki védettségő épület mőszaki problémáinak felszámolását, támogatja a
benne zajló szellemi tevékenységet, a törvényi keretek figyelembevételével
SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
•

mőködési területén figyelemmel kíséri a sportban meghatározott célkitőzésekre, fejlesztési
elvekre, irányokra vonatkozó döntések végrehajtását;
(2000. évi CXLV. tv.)

•
•
•
•

véleményezi a költségvetés-tervezet közmővelıdést és sportolási lehetıségeket támogató
részét;
javaslatot tesz és véleményezi a közmővelıdéssel és sportolással kapcsolatos
önkormányzati rendeleteket, határozatokat és elıterjesztéseket;
javaslatot tesz a Község sportolási lehetıségeit biztosító intézményeinek kialakítására és
mőködtetésére;
közremőködik a szabadidısport szervezésében.
EGYÉB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

5. javaslatot tesz az önkormányzat rendezvényeire és azok költségeire, dönt azok
felelıseirıl, közremőködhet lebonyolításukban és kiértékeli azt;
6. véleményezi a Képviselı-testület elé terjesztett díszpolgári és egyéb cím adományozására
tett javaslatokat;
7. folyamatosan kapcsolatot tart és együttmőködik a Község területén mőködı
egyházközségekkel;
8. a helyi közmővelıdési rendeletet elıkészíti és aktualizálja;
9. együttmőködik a helyi német kisebbségi önkormányzattal;
helyi oktatási, kulturális, közmővelıdési és sport stratégiát dolgoz ki.

11. számú napirend: 186/2011. számú elıterjesztés: Solymár
Településüzemeltetési Kft. alapítása.
Emesz Lajos, alpolgármester:
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.
(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.”
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Az ebbe az irányba teendı lépés szükséges tegyük meg.
Ezt a Közcsat Kft. keretén belül valósítjuk meg vagy külön?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3 alternatíva lehet:
1,) mindent kiszervezünk
2,) Közcsat Kft. integrálni (Solymár és Szentiván a két település együtt valósíthatja meg)
3,) Solymári Önkormányzati tulajdonba legyen
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Javaslom, és az elıterjesztés támogatom.
Esetleg egy megvalósíthatósági tanulmányt vagy ehhez hasonlót állítsunk össze.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ezzel kapcsolatosan már számos e-mail küldtem. Összeállítottam egy komplett tervezetet
is. Javaslatot természetesen szívesen fogadok. Várom az ötleteket.
Ordódy György, képviselı:
Itt minden azon múlik milyen embert sikerül találni ennek a vezetésére.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Itt nem kellene pályázatot kiírni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem mert itt ez egy bizalmi kérdés, hogy ki fogja vezetni.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Az elsı határozati javaslatot fogadjuk el a másodikat fogadjuk el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, ezt már az elıterjesztı be is fogadta.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 161/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy létre kíván hozni egy településüzemeltetési társaságot. Felkéri a polgármestert az
alapító okirat elıkészítésére, valamint kéri, hogy tegyen javaslatot az ügyvezetı
személyére is.

12. számú napirend: 172/2010. számú elıterjesztés: 2010. évi
intézményfinanszírozás módosítása I.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az itt lévı számok már a helyes számok.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2010. (II. 10.) sz.
rendeletében az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények intézményfinanszírozását az
alábbiak szerint hagyta jóvá:
• Általános Iskola:
363 023 000.• Óvoda-Solymár:
145 935 000.A költségvetési rendelet IV. módosítása után az intézmény finanszírozás összege a következı
képpen módosult:
• Általános Iskola:
372 525 000.• Óvoda-Solymár:
154 892 000.A Képviselı-testület a 11/2010. (X. 26.) sz. rendeletében elıírt 2,5 %-os megtakarítás
összegét a Képviselı-testület az intézményektıl elvonja:
• Általános Iskola:
-9 579 000.• Óvoda-Solymár:
-4 105 000.• A.Cs.J.Mővelıdési Ház: -1 872 000.• Ezüstkor Sz.G.K.:
-964 000.• Lustige Z.Óvoda:
-1 200 000.• Polgármesteri Hivatal: -26 200 000.A fentiek figyelembevételével az intézményfinanszírozások összege az önállóan mőködı és
gazdálkodó intézményeknél, az alábbiak szerint alakul:
• Általános Iskola:
362 946 000.• Óvoda-Solymár:
150 787 000.A fentiekre való tekintettel, szükséges az intézmények költségvetését módosítani, amely
alapján az önkormányzat költségvetése módosítható.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?

Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 162/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy a 11/2010. (X. 26.) sz. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott 2,5 % zárolt
összeget elvonja.
Felkéri az intézmények vezetıit, hogy az
• Általános Iskola:
9 579 000
• Óvoda-Solymár:
4 105 000
• A.Cs.J. Mővelıdési Ház: 1 872 000
• Ezüstkor Sz.G.K.:
964 000
• Lustige Z. Óvoda:
1 200 000
• Polgármesteri Hivatal:
26 200 000
összeg csökkentésére a költségvetés módosítást, 2010. december 16-ig nyújtsák be a
polgármesteri hivatal gazdálkodási és intézmény-felügyeleti irodája részére.

13. számú napirend: 173/2010. számú elıterjesztés: 2010. évi
intézményfinanszírozás módosítása II.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A 2010. év gazdálkodása során, a normatíva lemondások hatásaként, befizetési
kötelezettségek keletkeztek, melyeket a Polgármesteri Hivatal fizetett meg. Az összegekbıl az
önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeket terhelı rész:
a. 2009. évi beszámoló 45. őrlapja szerinti kereset kiegészítés visszafizetésébıl
(dolgozói létszám arányosan elosztva az összes intézményre)
• Általános Iskola:
-1 065 180.• Óvoda-Solymár:
-467 640.b. 2010. júliusi lemondás és pótigénylés alapján az intézményeket terhelı, illetve
megilletı rész:
• Általános Iskola:
-2 749 734.• Óvoda-Solymár:
+276 666.Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a két intézmény intézményfinanszírozásának
módosítását az alább felsorolt összegekkel engedélyezni szíveskedjen:
• Általános Iskola:
- 3 814 914.• Óvoda-Solymár:
- 190 974.A fentiek figyelembevételével az intézményfinanszírozások összege az alábbiak szerint
alakul:
• Általános Iskola:
359 131 086.• Óvoda-Solymár:
150 596 026.A fentiekre való tekintettel szükséges az intézmények költségvetését módosítani, amely
alapján az önkormányzat költségvetése módosítható.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 163/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy felkéri az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények vezetıit, hogy
2009. évi kereset kiegészítés visszafizetés miatt:
• Általános Iskola:
-1 065 180
• Óvoda-Solymár:
-467 640
2010. júliusi lemondás és pótigénylés miatt:
•
Általános Iskola:
-2 749 734
•
Óvoda-Solymár:
+276 666
összegekkel módosított költségvetésüket, 2010. december 16-ig nyújtsák be a
polgármesteri hivatal gazdálkodási és intézmény-felügyeleti irodája részére.

14. számú napirend: 174/2010. számú elıterjesztés: Könyvvizsgálói szerzıdés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerzıdés 2010. december
31. költségvetési évvel lejár, ami azt jelenti, hogy a 2010. évre vonatkozó zárszámadást még a
régi könyvvizsgáló véleményezi, ugyanakkor a 2011. évi költségvetés tekintetében már új
könyvvizsgálónak kell véleményt adnia.
A könyvvizsgálatra eddig két ajánlat érkezett:
Magyar Szakértıi Holding Kft. 2011-2012. költségvetési évre 100.000,- Ft + ÁFA / hónap.
Broda Marianna: 2011-2014. költségvetési évre 90.000,- Ft + ÁFA / hónap.
Cser Angéla, képviselı:
Az egyik ajánlatot a jelenlegi adta, ı milyen, milyen vele együtt dolgozni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
İ nagyon kiváló szakember, megbízunk a munkájában.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyı:
A két szerzıdés különbözısége hogy Matukovics két évre vállalja a hölgy akinek megvan a
megfelelı végzettsége de nincsen önkormányzati tapasztalata ı négy évre vállalná.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0

fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 164/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy
a 2011-2012-ig terjedı költségvetési idıszakra a Magyar Szakértıi Holding Kft.-vel (dr.
Matukovics Gábor) kíván szerzıdést kötni, 100 000 Ft + ÁFA/hó vállalkozási díjért.
Megbízza dr. Szente Kálmán polgármestert a szerzıdés aláírásával.

15. számú napirend: 175/2010. számú elıterjesztés: Képviselı-testület
munkáját segítı informatikai rendszer vásárlása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete döntéseinek publikálásához és a
testület mőködésének elısegítéséhez 2009. évtıl fokozatosan bevezeti az Elektronikus
Döntéstámogató Rendszert („EDtR”). Az EDtR bevezetésének következı lépcsıje és ezzel
egy teljesen informatív integrált rendszer kiépítése a MikroVoks rendszer telepítésével.
A jelenleg kapható legkorszerőbb, integrált testületi rendszer. Ez a rendszer az önkormányzati
testületek és más demokratikus vagy tıkearányos döntéshozó testületek munkáját segíti, az
elıkészítéstıl a publikálásig.
A MikroVoks legfıbb jellemzıi:
· Jegyzıkönyvvezetés, szavazat számlálás,– az SZMSZ szerinti idıkorlátok nagyfokú
szabadsága
· Teremhangosítás, konferencia rendszer – JAMO típusú hangfalakkal, korszerő hangtechnikai
berendezésekkel
· Gyors szavazatszámlálás, melynek eredmény kijelzése nagymérető KIJELZİKÖN VAGY
AKÁR LCD TV-N IS LEHETSÉGES.
· Korszerő elektronikus archiválás és adattovábbítási lehetıség (pl. települési HONLAPRA,
digitális, indexelt hangrögzítés)
· Együttmőködés a legújabb MIKROVOKS EDtR programmal
· Nyilvánossági igények kiszolgálása a HELYI TV-n és az INTERNET segítségével
Vitavezetés, Megjelenítés
· A hozzászólásra jelentkezıket a gép sorba rendezi és megjeleníti a polgármester (vagy
levezetı elnök) elıtti monitoron.
· Lehetıség van különbözı fontosságú jelentkezések külön sorrendi nyilvántartására (pl.
ügyrendi, frakcióvezetıi, normál hozzászólás).
· A rendszer napirendi pontonként rögzíti a kérdések és hozzászólások számát.
· Az SZMSZ-ben meghatározott hozzászólási idık túllépése esetén figyelmeztetı hangjelzést
adhat
· A szavazatok összeszámolása, kiértékelése, valamint a jegyzıkönyvben történı rögzítése
néhány tizedmásodperc alatt elkészül.
· Az eredmény azonnal látható a teremben elhelyezett kijelzıkön (ábra. LCD TV-n
valómegjelenítés).
Hangosítás
· A résztvevık önálló, névre szóló, mobil szavazó és mikrofonos egységgel rendelkeznek.
· A beépített mikrofon lehet asztali, állványos vagy gallérra tőzhetı, „klipsz- mikrofon”
· Hozzászólások idejére a számítógép bekapcsolja az adott személy mikrofonját, akinek a
hangja így a teremhangosító rendszerre, a számítógép digitális hangrögzítésére, valamint
esetleg akár a helyi TV-közvetítés hangcsatornájára is kerülhet.
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a mellékelt ajánlat alapján a beruházási keret terhére a
MikroVoks rendszerrıl dönteni szíveskedjen!

Tordai Miklós, képviselı:
Én azt hittem hogy ez már nem jön vissza hiszen ezt az elıterjesztést nem fogadta el a testület
a múltkor. Én küldtem át nektek egy anyagot egy másik cégrıl. Nem értem miért nem
körültekintıen kezelitek a kérdést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amit küldtél és e között lényegi különbségek vannak, ez digitális komplett fejleszthetı
rendszer. Ez a rendszer található a fıvárosban, a megyei jogú városokban, a szomszédos
településeken. Ha a testület nem fogad el valamit annak számos oka lehet.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Itt nem csak egy különbség van. Ez a cég nagyon komoly ajánlatokkal bír. Akár itthon akár
külföldön nézzük. Ez nem csak Budapesten hanem a környéken is ilyen rendszer van. Ennek a
rendszernek az elıdjét már bemutatták nekünk, csak az akkori testület nem tartott rá igényt.
Ha neked van valami anyagod akkor azt írd meg elıterjesztésként és be kell nyújtani.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Több árajánlatot kértem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt van két ajánlat. Egyébként nagyon nehezen lehet ıket összehasonlítani.
Ordódy György, képviselı:
Ami az elıterjesztésben van az a legmegfelelıbb.
Lırincz Beáta, képviselı:
Én is támogatom.
Tordai Miklós, képviselı:
Én nem tudom hogy vagyunk e elég gazdagok ahhoz, hogy megengedhetjük azt hogy több
mint 4 millió forintot költsünk rá. A másik ajánlat olcsóbb.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Én átküldtem a különbséget teljesen más a két termék.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ez nem a mi kényelmünket szolgálja. Hanem hogy szükségünk van rá.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1
fı nem és 1 fı tartózkodással a testület 165/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy meg kívánja vásárolni a 175/2010. sz. elıterjesztéshez mellékelt ajánlatban szereplı

szavazatszámláló és konferenciarendszert mindösszesen 3 567 960 Ft + ÁFA összegért. A
beruházás forrása a beruházási tartalékkeret.

16. számú napirend: 180/2010. számú elıterjesztés: Külterületi dőlıút hálózat
fejlesztése.
Cser Angéla, képviselı:
Solymár külterületein a Rozmaring MG Tsz jelentıs földterületekkel bír, melyet nagy
kiterjedéső birtoktestek jellemeznek. A kárpótlási földalap kijelölését, majd a részaránytulajdonok kiosztását és az árveréseket követıen létrejövı új tulajdonosi szerkezet
eredményeképp ez a nagytelkes birtokszerkezet várhatóan gyökeresen megváltozik. Annak
érdekében, hogy az érintett termıföldek megközelíthetıek legyenek és a folyamatos
mezıgazdasági hasznosítás biztosítva legyen, továbbá a késıbbiekben a tulajdonszerzéssel
járó elaprózódás szabályozott mederben haladhasson, a kiosztásra illetve árverezésre kijelölt
táblákon a Földrendezı és a Földkiadó bizottságnak a földrendezı és a földkiadó
bizottságokról szóló, 1993. évi II. törvény alapján lehetısége van az árverésre kijelölt
táblákból kialakítandó kisebb földrészletek megközelítéséhez szükséges feltáró külterületi
úthálózat kialakítására javaslatot tenni. A külterületi úthálózat fejlesztésének elsıdleges célja
tehát az új birtokstruktúra kiszolgálása, a kialakuló parcellák feltárásának biztosítása. Mivel
azonban a külterületi dőlıutak döntıen meghatározzák a késıbbi használatot, gazdálkodási
módot, jelentıs hatással vannak a település tájszerkezetére, tájhasználatára.
A település külterületének használatát meghatározó hatályos Külterületi Szabályozási Terv,
valamint a jóváhagyás elıtt álló Településszerkezeti Tervvel való összhang biztosítása
érdekében a Földrendezı bizottság és az Érdekegyeztetı fórum vezetıi egyeztetést
kezdeményeztek a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási csoporttal, melynek
eredményeképp a Hivatal elkészítette a jelen elıterjesztés mellékletét képezı dőlıút-hálózat
fejlesztési javaslatot. A javaslat kidolgozása során kiemelt szempont volt, hogy a tervezett
úthálózat az új tulajdonosi struktúra mellett is biztosítsa a gazdálkodást elısegítı
parcellaszerkezetet, és tagoltságot, járuljon hozzá az érintett mezıgazdasági területek
vízrendezéséhez, továbbá emelje vissza a hálózatba azokat az utakat, mely a nagytelkes
szövetkezeti birtokok létrejötte elıtt- a település egykori birtokstruktúráját, tájhasználatát
jellemezték. A javasolt dőlıutak esetében a Képviselı-testület továbbá a közlekedési hatóság
jóváhagyását követıen az ingatlanügyi hatóság elvégzi a tervezést és a helyszíni kitőzést. A
kialakítandó földrészletek megközelíthetısége érdekében kitőzött helyi közutak a települési
önkormányzat tulajdonába kerülnek, azokat az ingatlanügyi hatóság önálló földrészletként
jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az eljárás illetékmentes, a földrendezı és a földkiadó
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény végrehajtása során készített megosztási vázrajzhoz
nem szükséges az építésügyi hatóság jóváhagyása. A földrészletek megközelítésére szolgáló
közutak kialakításához szükséges terület AK értékével a kiadásra kerülı részarányföldtulajdonokat kártalanítás nélkül arányosan csökkenteni kell.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ez számunkra költségmentes?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?

Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 166/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
az elıterjesztés mellékletét képezı T.1., T.2.,T.3.,T.4. jelő dőlıút-hálózat 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.

17. számú napirend: 181/2010. számú elıterjesztés: Helyi HÉSZ és
Szabályozási Terv felülvizsgálata.
Cser Angéla, képviselı:
Solymár Nagyközség Önkormányzata 2006. évben megkezdte a település rendezési
eszközeinek felülvizsgálatát, melynek eredményeképpen 2007. év szeptemberében elkészült
és Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı - testületének 127/2007. (IX. 28.) számú
határozatával jóváhagyásra került Solymár Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója.
Ennek alapján készült a település új szerkezeti terve, mely a Képviselı – testület 110/2010.
(IX. 24.) számú határozatával került jóváhagyásra. A képviselı – testület 13/2010. (II. 5.)
számú határozatában döntött a többször módosított 20/2001. (IX. 20.) számú helyi
önkormányzati rendelettel elfogadott Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének felülvizsgálatáról, mely döntés alapján elızetes árajánlatkérés
keretében tisztázódott, hogy a tervezett munka nem esik közbeszerzés hatálya alá. Ezt
követıen pályázati felhívás keretében felállított feltételrendszer mellett ismételt
árajánlatkérésre került sor. Az ajánlati felhívással az eredetileg megkeresett 5 tervezı iroda
közül a 3 legkedvezıbb ajánlat adó irodát kerestük meg. A beérkezett két darab pályamunkát
a Hivatalban felállított Értékelı Bizottság kiértékelte. Az Értékelı Bizottság, továbbá a
Fıépítész javaslata alapján a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság
az Urban-Lis Stúdió Kft.-t választotta ki Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének elkészítésére.
Kıvári András, képviselı:
A versenytárgyalásból kimaradt 3-4 pont.
Ferik Tünde, fıépítész:
Az ajánlati felhívásban 4-5 terület nem szerepel.
Ezek a területeknek többféle sorsa van. Van ahol magán tulajdonosok vannak ott még további
részleteket kell tisztázni Kraugarten, Barackos, Sportpálya és környéke, akkor ott van a Vasúti
terület ahol már folyamatban van a szabályozási megbízás, van ahol még nincs fejlesztési terv
Szılıskert területe.
Kıvári András, képviselı:
Ha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem lesz temetıi körfogalmunk. Nincs tervünk sem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van tanulmánytervünk. És ott nem változik a szabályozási terv.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 3fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 167/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
– a benyújtott pályázatok alapján – megbízza az Urban-Lis Stúdió Kft. tervezıirodát a
többször módosított 20/2001. (IX. 20.) számú helyi önkormányzati rendelettel elfogadott
Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
felülvizsgálatával.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére, továbbá
felhatalmazza arra, hogy a szabályozási terv készítése során a képviselı-testület helyett
és nevében a fıépítész szakmai támogatásával a tervezıiroda felé a szükséges
nyilatkozatokat megtegye.

18. számú napirend: 182/2010. számú elıterjesztés: Budapest-Esztergom vasút
rekonstrukció tulajdonosi/kezelıi nyilatkozat.
Cser Angéla, képviselı:
A Budapest – Esztergom vasútvonal korszerősítésének elıkészítı munkája folyik. A vasút
terveit az önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága többször
tárgyalta. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyezés folyamatban van,
a beruházással kapcsolatos tulajdonosi/kezelıi nyilatkozatokat az önkormányzat képviselı –
testülete megtette.
A beruházás során épülne meg a vasútállomást elkerülı, új 11106. j. út. Az elkerülı út az
átadást követıen a Magyar Állam tulajdonába, a Közlekedési Koordinációs Központ
vagyonkezelésébe és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelésébe kerül. Az idıközben
megtörtént egyeztetés alapján, ezzel párhuzamosan a jelenlegi 11106. j., a 10-es utat a
vasútállomással összekötı utat a Magyar Állam Solymár Nagyközség Önkormányzatának
tulajdonába adja, egyidejőleg a Közlekedési Koordinációs Központ átadja a vagyonkezelıi, és
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közútkezelıi feladatokat. Azonban ez alapján a korábbi
tulajdonosi/kezelıi nyilatkozat alapját szolgáló tervek pontosítása vált szükségessé, s
szükséges a módosított tervekre vonatkozóan az önkormányzat korábbi tulajdonosi/kezelıi
nyilatkozatát kiegészíteni. A tervezési munkát a vasút esetében a MÁVTI Kft., a 11106. j. út
esetében az UVATerv Zrt. készíti, ezért mindkét tervezı elkészítette a pontosított
fedvénytervet. Az UVATerv Zrt. által készített tulajdonosi lehatárolási terven jelölt 0178
hrsz.-ú terület önkormányzati tulajdonba és kezelésbe történı átvételérıl a Képviselı –
testület 85/2010. (VIII.5.) számú határozatában korábban nyilatkozott, azonban a nyilatkozat
kiegészítése szükséges a javított lehatárolási terv alapján a 0453/5 hrsz.-ú területre
vonatkozóan.
A tulajdonosi/kezelıi viszonyok változását a MÁVTI Kft. TL. 7.2. M1. rajzszámú lehatárolási
tervében rögzítette, mely terv korábbi változatáról a Képviselı – testület 98/2010. (IX.8.) sz.
határozatában döntött. Javasolt a TL. 7.2.M1. rajzszámú tervre vonatkozóan a
tulajdonosi/kezelıi hozzájárulás megadása a 98/2010. (IX. 8.) sz. határozatban foglaltak
fenntartásával, továbbá a 2010. december 6-i bizottsági ülésen elhangzottak kiegészítésével,
miszerint a Bizottság javasolja, hogy a megszőnı vasúti átjáró (régi szelvényszám:
124+66,00), a P+R parkolók, továbbá a 22/2009. (III. 6.) sz. önkormányzati határozatban
szereplı további 35 parkoló területe egyaránt kerüljön Önkormányzati tulajdonba.

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Megszőnı vasúti átjáró is kerüljön az önkormányzat tulajdonába. Ezen a területen vonatok
fognak járni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A vasút területe jelenleg 3 hrsz. alatt felvett területen van.
Értelemszerően a vasúti átjárót nem akarjuk átvenni.
Ferik Tünde, fıépítész:
Módosítsuk hogy a vasúti átjáró kivételével.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 167/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy az elıterjesztés mellékletét képezı, az UVATERV Zrt. által készített (javított)
tulajdonosi-kezelıi lehatárolási terven jelölt 0178 hrsz.-ú és a 4053/5 hrsz.-ú terület
tulajdonosi/kezelıi lehatárolását elfogadja, s az új 11106. jelő út kiépítését és átadását
követıen a 0178 hrsz.-ú és a 4053/5 hrsz.-ú területet tulajdonába és kezelésébe átveszi a
vasúti átjáró kivételével. Ezzel egyidejőleg a MÁVTI által benyújtott TL. 7.2.M1.
rajzszámú javított tulajdonosi lehatárolási helyszínrajzra a tulajdonosi/kezelıi
hozzájárulását megadja, az önkormányzat 98/2010. (IX. 8.) sz. határozatban foglaltakat
valamint a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság 2010.
december 6-i ülésén elhangzottak fenntartásával, miszerint a megszőnı vasúti átjáró
(régi szelvényszám: 124+66,00), a P+R parkolók, továbbá a 22/2009. (III. 6.) sz.
önkormányzati határozatban szereplı további 35 parkoló területe egyaránt kerüljön
Önkormányzati tulajdonba.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy még egy órával meghosszabbítja
ülésének idejét.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Azt javaslom, hogy 19:30 folytassuk az ülést és ami addig belefér akkor azt tárgyaljuk meg.

19. számú napirend: 183/2010. számú elıterjesztés: Duna – Vértes Köze
Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás módosított Társulási
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását a
KEOP – 7.1.1.1 – 2008 – 0024 azonosító számú, hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével
kapcsolatos pályázathoz módosítani szükséges. A mellékelt Társulási Megállapodás tervezet a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által meghatározott
formában és szöveggel készült, a szükséges módosításokat tartalmazza.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 169/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

20. számú napirend: 184/2010. számú elıterjesztés: Solymár, Hutweide, volt
zárkerti terület helyi építési elıírásainak módosítása.
Ferik Tünde, fıépítész:
A Pro Arch. Építész Stúdió 2007. évben elkészítette a Solymár - „Hutweide”, volt zártkerti
terület szabályozási tervét és helyi építési elıírásait, melyet Solymár Nagyközség
Önkormányzati Képviselı – testülete a 12/2007. (VII. 02.) sz. rendeletével jóváhagyott. Mivel
a terv használata során több probléma vetıdött fel, a hatóság hétköznapi munkájának
megkönnyítése érdekében több, kisebb módosítás vált szükségessé.
Ferik Tünde, fıépítész:
A szabályozási terv módosítandó elemei:
- A lakóterületen (Lke H4) elıírt minimális telekszélesség meghatározása bizonytalan.
Szükségesnek látszik egyértelmően meghatározni.
- A szabályozott szabadon álló beépítés, a keskeny (12, 14 m) széles telkek esetében
nagyon keskeny épület építését teszi csak lehetıvé, ezért célszerőbbnek látszik
oldalhatáron álló beépítés szabályozása.
- A minimális telekszélesség függvényében szükséges a maximális. építménymagasság
és a maximális. beépítettség újragondolása is.
A módosítást Önkormányzat - az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésben foglalt feladatkörében
eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló többször módosított
1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (a) bekezdés aa) pontja alapján, mivel az újraszabályozás
nem érinti a település fı infrastruktúra hálózatát, alapvetı zöldfelületi rendszerét,

morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli
felhasználási intenzitását, - egy lépésben megteheti.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 170/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy támogatja a 12/2007. (VII. 02.) sz. rendelettel elfogadott, Solymár, Terstyánszky
Ödön utca - 020 hrsz. - 023/1 hrsz. - Széles u. - Rét u. - Avar u. - belterület határ Cseresznye u. - Kert u. által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzatának
módosítását - az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló többször módosított
1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (a) bekezdés aa) pontjában foglaltak szerint
egyszerősített eljárás keretében - az alábbi területeken:
- Lke H4 övezet elıírásai:
• minimális telekszélesség: 14 m
• Beépítési mód: oldalhatáron álló
• Max. építménymagasság: 4,5 m
• max. beépítettség: 20 %
- egyéb övezetek szükség szerinti újragondolása
A képviselı-testület felkéri a fıépítészt, hogy a terv módosításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.

21. számú napirend: 176/2010. számú elıterjesztés: Vár alatti híd tulajdonosi
hozzájárulás
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Solymári Környezetvédık Egyesülete elkészíttette a Paprikás patak fölé tervezett
faszerkezető híd tervét, majd azt engedélyezésre benyújtotta az eljáró I. fokú építéshatósághoz
(Pilisszentiván). Pilisszentiván jegyzıje hiánypótlási felhívásban – többek között – az érintett
terület tulajdonosának a hozzájárulását kérte, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát a híd
tulajdonba vételérıl.
A bizottság a tulajdonosi hozzájárulás megadását javasolta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0

fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 171/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint a Solymár,
0125 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa –, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Solymári Környezetvédık Egyesülete a tárgyi patakon tervezett hídra építési engedélyt
kérjen azzal, hogy az építési engedély alapján a tulajdonos külön hozzájárulása
szükséges az építési tevékenység megkezdéséhez
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint a létesítendı
gyalogos híd (várományosi) tulajdonosa –, nyilatkozatát adja, hogy a jogerıs építési
engedéllyel jóváhagyott tervek alapján megépített gyalogos hidat tulajdonába veszi.

22. számú napirend: 189/2010. számú elıterjesztés: Kerekhegyi
csatornahálózat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Környezet és Energia Operatív Programban keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás
konstrukció KEOP – 1.2.0/B jelő pályázati programban a „Solymár szennyvízcsatorna
hálózatának bıvítése” tárgyában való részvételhez szükséges elıkészítési feladatok.
Kerek-hegy szennyvízcsatornázásának engedélyezési eljárásában valamint a pályázati
anyagának összeállításában való közremőködést a Schlick Mérnökiroda Kft. 19 mérnöknappal
számolva 2. 016. 000.-Ft +ÁFA összegért vállalta.
A pályázatot készítı Stratégiai Fejlesztési Központ Kft. a megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszonelemzés (CBA) elkészítését 1.400.000.-Ft+ÁFA összegért és az
elnyert összegbıl számítandó 3 %+ÁFA sikerdíj mellett vállalta.
Ordódy György, képviselı:
Miben segíthetünk mi ott lakók?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pályázat most beadásra kerül. Ez a dolog megy. A víztársulat megszervezését kell idıben
elkezdeni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 172/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy a „KEOP-2010-1.2.0/B – Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” címő EU
pályázati programban a „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bıvítése” tárgyában
való részvételhez szükséges projekt elıkészítésére, tervek, tanulmányok elkészítésére 3.
416. 000.-Ft+ÁFA keretösszeget biztosít a beruházási keret terhére, valamint sikeres
pályázat esetén biztosítja az elnyert összegbıl számítandó 3%+ÁFA sikerdíj kifizetését.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerzıdések aláírására.

23. számú napirend: 190/2010. számú elıterjesztés: Kerekhegyi
Dr. Szente Kálmán, polgármester:

A Környezet és Energia Operatív Programban keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás
konstrukció KEOP – 1.2.0/B jelő pályázati program került kiírásra, 2010. december 15.-i
beadási határidıvel. „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának bıvítése” tárgyában, azaz a
Kerek-hegy csatornázásával teljes mértékben megfelelünk a pályázati kiírásnak.
A pályázat jelenlegi forrásösszetétele az alábbi:
Projekt nettó költsége:
315 835 325 Ft
25% ÁFA
78 936 331 Ft
Bruttó összköltség
394 771 656 Ft
Pályázati támogatás:
255 352 860 Ft
Önrész:
60 482 465 Ft
(a költség-haszon elemzés véglegesítése során pozitívan egy-két %-ban változhat)
Pályázatban nem elszámolható.

75 000 000 Ft

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs. Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 173/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy a pályázni kíván a „KEOP-2010-1.2.0/B – Szennyvízelvezetés és tisztítás
konstrukció” címő EU pályázati programra „Solymár szennyvízcsatorna hálózatának
bıvítése” tárgyában. A projekthez szükséges önrészt legfeljebb 136 M Ft összegben a
2011. évi beruházási keret terhére biztosítja. Solymár Nagyközség Önkormányzata jelen
határozattal nyilatkozik, hogy a megítélt támogatással létrejött létesítmény
mőködtetésének fedezetét a fenntartó biztosítja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 174/2010.(XII.13.) számú határozattal elfogadta,
hogy a Solymár-Kerekhegy szennyvízcsatorna hálózatának bıvítése tárgyában
benyújtott pályázat önerejét, valamint a pályázatban nem elszámolható költségeket
megelılegezi és azt a Solymári Vízi-közmő Társulattal társberuházási formában fogja
kivitelezni. A fenti költségeket érdekeltségi terület tulajdonosainak érdekeltségi
hozzájárulásából fedezi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem szavazzunk, hogy az itt most nem tárgyalt napirendeket egy rendkívüli ülésen fogjuk
megtárgyalni.

Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs. Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás. Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 13-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy az itt most nem tárgyalt
napirendeket egy rendkívüli ülésen fogjuk megtárgyalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mindenkinek jó munkát kívánok. Ezennel ülésünket bezárom.

Solymár, 2011. január 24.
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