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EREDETI NAPIREND
139/2010. sz. elıterjesztés: A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok anyagi
támogatásának feltételeirıl szóló 7/2004. (II. 9.) önk. rendelet módosításáról
(alpolgármester)
140/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X. 14.) önkormányzati rendeletének módosítása
(Környezetvédelmi Tanácsnok) (Polgármester)
141/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2/2010. (II. 10.) sz. rendeletének IV. módosítása (Polgármester)
142/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása (Alpolgármester)
143/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi költségvetés koncepciója (Polgármester)
144/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetés ¾ éves beszámolója (Polgármester)
145/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásának módosítása
(polgármester)

146/2010. sz. elıterjesztés: Közcsat Kft. felügyelı-bizottsági tagjának visszahívása és
megválasztása (Polgármester)
147/2010. sz. elıterjesztés: Jegyzıi pályázat (Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság)
148/2010. sz. elıterjesztés: 70 éven felüliek karácsonyi támogatása (Alpolgármester)
149/2010. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása (Aljegyzı)
150/2010. sz. elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos helyettesítése (Alpolgármester)
151/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca tulajdonba vétele (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
152/2010. sz. elıterjesztés: Fényes Balázs és Fényes Réka ingatlan vételi
kérelme(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
153/2010. sz. elıterjesztés: Gábor Lajos területrendezési ügye (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
154/2010. sz. elıterjesztés: Dobrovkáné Dér Borbála tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelem(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
155/2010. sz. elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva területrendezési ügye (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
156/2010. sz. elıterjesztés: Képviselı-testület munkáját segítı informatikai rendszer
vásárlása (Alpolgármester)
157/2010. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve (polgármester)
158/2010. sz. elıterjesztés: A Közcsat Kft. tárgyaló munkacsoportjának megválasztása
(Alpolgármester)

ZÁRT ÜLÉS:
159/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Alpolgármester)
160/2010. sz. elıterjesztés: A Solymári Hírmondó helyzete (Alpolgármester)
161/2010. sz. elıterjesztés: Tájékoztató a Közcsat Kft. helyzetérıl (Polgármester)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 139/20010. sz. elıterjesztés: A társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok
anyagi támogatásának feltételeirıl szóló 7/2004. (II.9.) önk. rendelet módosításáról
(alpolgármester)
2. 140/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X. 14.) önkormányzati rendeletének módosítása
(Környezetvédelmi Tanácsnok) (Polgármester)
3. 141/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.10.) sz. rendeletének IV. módosítása (Polgármester)
4. 142/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása
(Alpolgármester)
5. 143/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi költségvetés koncepciója (Polgármester)
6. 144/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetés ¾ éves beszámolója (Polgármester)
7. 145/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásának módosítása
(Polgármester)
8. 146/2010. sz. elıterjesztés: Közcsat Kft. felügyelı-bizottsági tagjának visszahívása és
megválasztása (Polgármester)
9. 147/2010. sz. elıterjesztés: Jegyzıi pályázat (Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság)
10. 148/2010. sz. elıterjesztés: 70 éven felüliek karácsonyi támogatása (Alpolgármester)

11. 149/2010. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása (Aljegyzı)
12. 150/2010. sz. elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos helyettesítése (Alpolgármester)
13. 151/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca tulajdonba vétele (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
14. 152/2010. sz. elıterjesztés: Fényes Balázs és Fényes Réka ingatlan vételi kérelme
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
15. 153/2010. sz. elıterjesztés: Gábor Lajos területrendezési ügye (Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
16. 154/2010. sz. elıterjesztés: Dobrovkáné Dér Borbála tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelem (Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
17. 155/2010. sz. elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva területrendezési ügye
(Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság)
18. 156/2010. sz. elıterjesztés: Képviselı-testület munkáját segítı informatikai rendszer
vásárlása (Alpolgármester)
19. 157/2010. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve (Polgármester)
20. 158/2010. sz. elıterjesztés: A Közcsat Kft. tárgyaló munkacsoportjának megválasztása
(Alpolgármester)

ZÁRT ÜLÉS:
21. 159/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Alpolgármester)
22. 160/2010. sz. elıterjesztés: A Solymári Hírmondó helyzete (Alpolgármester)
23. 161/2010. sz. elıterjesztés: Tájékoztató a Közcsat Kft. helyzetérıl (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 0 fı,
tehát a Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Szeghy Krisztina, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az
ülésrıl készülı jegyzıkönyvet Szeghy Krisztina - és Nagyné Takács Eszter, képviselı
asszonyok hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kedves Képviselıtársak a mai képviselı-testületi ülésen 20 napirendi pont van a nyilvános és
még 3 a zárt ülésen. Kérek mindenkit, hogy hatékonyan dolgozzunk, mert az új SZMSZ
szerint a képviselı-testület ülés hossza limitált, ha nem érünk a napirendek végére, akkor
rendkívüli ülést kell tartani. Mielıtt a napirendekre térnénk, megkérdezném, hogy van-e
valakinek kérdése, felszólalása, hozzászólása a napirendekhez.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Szeretném kérni a Testületi ülések anyagát nyomtatott formában, mert nincs lehetıségem
otthon kinyomtatni.
Dr. Szente Kálmán:
Köszönöm, már tárgyalta az illetékes bizottság.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Valamint 2 beszámoló, 4 kérdés és 1 kérés lenne még amit meg szeretnék osztani a Tisztelt
Képviselı-testülettel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Napirend elıtt lenne egy tájékoztatóm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Kıvári András, képviselı:
Nekem kérdéseim lennék a rendes ülésen, és 1 a zárt ülésen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Takácsné Nagy Eszter, képvieselı:
1 kérdésem lenne napirend után.
Cser Angéla, képviselı:
1 kérdésem lenne napirend után.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Röviden arról szeretnék beszámolni, hogy a Kerekhegy-csatornázás pályázathoz rakja rendbe
a hivatal a kért anyagokat. Nagyon nehéz megfelelni a pályázati kiírásnak, de úgy tőnik, hogy
sikerülni fog idıre leadni. Elkezdtük a Közcsat Kft. vagyonmegosztásával kapcsolatos
tárgyalásokat Pilisszentivánnal, mely bizottsági tagok megszavazására még a mai napon
visszatérünk napirend keretében. Az Alpolgármester úrral megkezdtük az egyeztetéseket a
Pemü-vel, hiszen ott is számos közös megoldandó feladat van.
Szeretném kérni a tisztelt lakosokat, hogy a havazásra való tekintettel ha lehetıségük van,
akkor ne parkoljanak az utcán, mert sajnos nem tud az Unimog havat kotorni.
A másik amit szeretnék kérni, hogy a lakosok a járdáról ellapátolt havat, ne az utcára
takarítsák, hanem próbálják meg felkupacolni, mert a kialakult jégbordák veszélyeztetik a
biztonságos közlekedést.
Térjünk a napirendekre.
Kérdezem, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valami hozzászólás.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A 142/2010. sz. elıterjesztés, amely a 2010. évi intézményfinanszírozás módosítása címő
elıterjesztés, szeretném visszavonni, ennek oka a Pénzügyi Bizottságon elhangzott
egyeztetések, valamint a holnapi nap folyamán az intézményvezetıkkel történı további
egyeztetések.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen, tehát a 142/2010. sz. elıterjesztés, mely 4-es számmal került a napirendek
közé, kérem kivételét a napirendek közül. Szavazni nem szőkségek ennek tekintetében.
Kérem, amennyiben további észrevétel nincs, szavazzunk a napirendekrıl.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Köszönöm.
Soron következik tehát a 139/20010. sz. elıterjesztés: A társadalmi és civil szervezetek,
valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeirıl szóló 7/2004. (II.9.) önk. rendelet
módosítása.
Dr. Szentkláray Ferencnek megadom a szót.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Még egy hozzáfőzni valóm lenne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Napirend elıtt?

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy a Közlekedési és Közrendi bizottság
megtartotta elsı ülését 2010. november 11-én. A bizottság átruházott hatáskörben döntött az
egyre elviselhetıbbé váló Koppány utca forgalmával kapcsolatosan, miszerint 2 újabb
közlekedési táblát helyeztetni ki. Egy lakóövezet és egy pihenı övezet tábla, melytıl a
sebesség korlátozását várjuk. 6 hónapos próbaidıre tesszük ki a táblát. Egy másik határozatot
is hozott a Bizottság, és felkérte a Polgármester urat, hogy legyen szíves egyeztetni a II.
kerületi polgármesterrel, hogy Pesthidegkúton belül a Máriaremetei út és a Hidegkúti út
keresztezıdésében közel egy éve mőködı közlekedési jelzılámpa egy jobb oldalra kisegítı
Budapest felé irányító jelzılámpával egészüljön ki, hogy a közlekedés zökkenés mentes
legyen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Térjünk akkor rá a napirendekre.
1. napirendi pont: 139/20010. sz. elıterjesztés: A társadalmi és civil szervezetek, valamint
alapítványok anyagi támogatásának feltételeirıl szóló 7/2004. (II.9.) önk. rendelet
módosításáról (alpolgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem Emesz Lajos alpolgármester urat, a napirend elıterjesztıjét, hogy ismertesse az 1.
pontot.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Köszönöm szépen. Bizonyára tisztában vannak a tisztelt képviselık, hogy a költségvetésben
fontos szerepe volt a civil szervezetek támogatásának. 2011 évtıl azonban változtatni
szeretnénk ezen rendeleten. Idáig ez úgy mőködött, hogy minden civil szervezet benyújthatott
pályázatot. Ezt az adott bizottság elbírálta, és a keret mértékében támogatta a szervezeteket.
Ezt annyiban szeretnénk változtatni, hogy egy meghatározott feladatra kérhetnék a
támogatást, melyre egész évben lehetıséget nyújt az önkormányzat. Ha a rendelet változásaira
felhívhatnám a figyelmet, mégpedig azon részére, hogy ki kaphat önkormányzati támogatást.
Nagy változás nem ment végbe, de minden csoportnak, táncegyüttesnek ott kell lenni egy
alapítványnak ami alapján beadja a pályázatot. Természetesen a megítélt támogatással
továbbra is köteles elszámolni az adott szervezet. Nem adható támogatás annak a civil
szervezetnek, amely politikai tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységet folytat vagy
nem számolt el az elızı támogatás összegével. Változás még, hogy az igényeket tárgyév
november 30-ig folyamatosan adhatják le a támogatást kérı szervezetek. Az elbírálás
szempontjából is változások várhatóak. Elsıdleges szempont, hogy a szervezetnek milyen
helyi társadalmi hasznossága van, ennek a hatásköre és színvonala is lényeges. Ezeket a
kérelmeket most már nem a képviselı-testület bírálja el, hanem az eddig a kulturális
tartalékkeret felett rendelkezı három fıs bizottság bírálná. Mely áll a Pénzügyi Bizottság
elnökébıl, az Oktatási és Közmővelıdési Bizottság elnökébıl, valamint a Polgármesterbıl.
Ez a három fıs bizottság döntene, hogy ki milyen mértékben kapna támogatást. Kérném a
Képviselı-testületet, amennyiben nincs kérdése, szavazzon a rendelet változtatásáról.
Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A jegyzı úr kért szót.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Köszönöm szépen.
A rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, melyen néhány pontot változtatás
ként befogadtam és ennek megfelelıen egy második verzió is készült, volt azonban amit én
nem fogadtam be, azt majd a bizottság elnöke fogja elıterjeszteni. Az egyik a sport
tevékenység és a közbiztonság és közlekedés tekintetében a képviselı-testület fenntartja a
jogot, hogy a mindenkori költségvetési rendeletben foglaltak alapján pályázat benyújtása
nélkül támogathassa ezen szervezeteket. Valamint a másik pedig, a korábbiakban elhangzott,
hogy ne folytathasson vállalkozási tevékenységet. Ezt módosítanám, arra, hogy
nyereségszerzésbıl folytatott vállalkozási tevékenységet tenném kizáró tényezınek. Volt egy
harmadik javaslat, kérem az elnök urat, hogy terjesszen elı.
Tordai Miklós, képviselı:
Köszönöm. A harmadik javaslat pedig az, hogy mivel a költségvetésünkben a civil
szervezetek támogatása 17 millió forint, ami egy magas összeg, ezért nem támogatom, hogy
ekkora összeg felett ne a képviselı-testület döntsön. Helytelen lenne ekkora összeg kiadása a
képviselı-testület kezébıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megadom a szót Emesz Lajos alpolgármester úrnak. Jelzem, hogy a jóval nagyobb mértékő
szociális keret is ki van adva a képviselı-testület kezébıl.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Köszönöm szépen. Azért gondolnám, hogy megfelelı ezen rendelkezés, mert egy
meghatározott cél érdekében nyújtja be a pályázatot. Amennyiben a testület elé kell terjeszteni
az adott pályázatot, idıtúllépéssel esetleg meg is károsíthatjuk az adott alapítványt. Ezért
javaslom az elfogadását, és a költségvetési rendeletben a keretösszeg meghatározását.
Gyakorlatilag 15 millió forintot tud meghatározni a képviselı-testület, melyben benne
található a 3 millió forint kulturális tartalékkeret. Ezen a 15 millió forinton felül támogatjuk a
jegyzı úr által ismertetett két szervezetet. Én úgy vélem, hogy ez a rendszer meg tudja állni a
helyét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Más hozzászólás esetleg?
Megadom a szót Szeghy Krisztina képviselı asszonynak.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Köszönöm, nekem több hozzáfőzni valóm is lenne. Nem tudom miért nem jó az eddigi
rendszer. Számomra ez elég furcsa, és nem láttam még rá példát az országban, hogy év
közben adják le a pályázati igényüket az alapítványok. A többi kifogásom a rendelet szövegét
érinti. Az (1) bekezdés c) pontja azt mondja ki, hogy tevékenysége Solymár érdekeit szolgálja.
Szeretném javasolni, hogy itt közérdekeit kerüljön a rendelet szövegébe. Valamint szeretném
jelezni, hogy a január 15. határidı több alapítványnak gondot jelent, mert a mérleg
elkészítésének határideje március, így nem tudnak leadni hitelesnek mondható anyagot. A 3.
§-t kiegészíteném még azzal, hogy cégbíróság által bejegyzett hitelesített alapító okiratot
csatoljanak a pályázathoz. Az ellenırzést is bevenném külön paragrafusként, mert erre utalást
nem találtam a rendeletben. Köszönöm.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Azt javasolnám a Képviselı-testületnek, hogy ha egy rendeletet tárgyalunk, és módosító
javaslatuk van a tisztelt képviselıknek, akkor pontonként vegyük végig, és szavazzunk róla.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen, valóban célra törıbb, ha pontonként vesszük a módosító javaslatokat.
Kezdjük is a rendelet tervezetet. Az elsı módosítási javaslat a 2 § (1) bekezdés c) pontjához
kapcsolódik, miszerint tevékenysége Solymár közérdekeit szolgálja.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Ha jól értelmezem ezt a pontot, akkor mind a három alpontja Solymárhoz kapcsolódik. A
harmadik alpontja elé egy vagy kötıszót tennék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Inkább és-t javasolnék. Kérem szavazzunk, hogy a 2 § (1) bekezdés c) pontja kiegészüljön-e
c) és tevékenysége Solymár érdekeit szolgálja.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot,
miszerint c) és tevékenysége Solymár érdekeit szolgálja.
A következı javaslat, hogy Solymár érdekeit helyett Solymár közérdekeit szerepeljen. Kérem
szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 1 fı igen szavazattal 5 fı
nem és 6 fı tartózkodással a testület elvetette a módosító javaslatot.
2 § (2) bekezdéshez hozzászólás lenne?
Cser Angéla, képviselı:
Nekem lenne. A közbiztonság címszó alatt a tőzoltóság is beletartozik?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Lırincz Beáta, képviselı:
A (2) bekezdés b) pontjához lenne módosító javaslatom. Hagyományırzés, nemzetiségi
kultúra ápolás-t kiegészíteném nemzeti kultúra ápolásával. Tehát hagyományırzés, nemzeti és
nemzetiségi kultúra ápolása lenne a módosítási kérelmem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jogos. Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.
Köszönöm, egyhangúlag megszavaztuk a módosítást.
A (3) bekezdéshez elhangzott problémaként, hogy a január 15-ei elszámolási határidı gondot
jelent. Ez nem egy olyan bonyolult elszámolás, mert nem egy konkrét mérleget kell
bemutatni.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Nem javasolnám a határidı kitolását, mert ekkor készül a költségvetés, valamint amíg nem
számol el a pályázó a kapott támogatással, addig nem tud új igényt benyújtani.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Tudomásul veszem, köszönöm szépen.

Emesz Lajos, alpolgármester:
A (3) bekezdés e) pontjával ilyen megfogalmazásban nem értek egyet, mert gondolnunk kell
olyan közérdekeket ellátó csoportokra is, mint például a Nyugdíjas Klubra, akik nem biztos,
hogy el fognak menni cégbírósági bejegyzést tenni. De a Nyugdíjas Klubot a továbbiakban is
fogjuk majd valamilyen formában támogatni. Hiszen évek a Nyugdíjas Klub látja el a
tüdıszőréssel kapcsolatos teendıket. Javaslom az e) pont átfogalmazását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Javasolnám, hogy amely szervezet nem rendelkezik cégbírósági bejegyzéssel, befogadószerv
által támogatva lehessen.
Kérem szavazzunk a (3) e) pontjának változásáról, miszerint amelynek befogadó szervezete
nem adott be hiteles cégbírósági bejegyzés, valamint alapszabály másolatot, azon szervezet
nem támogatható.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 8 fı igen szavazattal 2 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület elfogadta a módosító javaslatot, hogy (3) e)
amelynek befogadó szervezete nem adott be hiteles cégbírósági bejegyzés, valamint
alapszabály másolatot, azon szervezet nem támogatható.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 3.§, hogy lenne kérdés? Nincs. Tovább. 4. §? Nincs. 5.§? Nincs. 6.§?
Cser Angéla, képviselı:
Kérdésem lenne, hogy mit takar a c) kulturális csoportok mővészi színvonala, tagjainak
létszáma, életkora?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eredeti rendeletben is így volt.
Lırincz Beáta, képviselı:
Javasolnám az életkor törlését a c) pontból.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot,
hogy 6.§ (1) A támogatás elbírálásnak szempontjai: c) kulturális csoportok mővészi
színvonala, tagjainak létszáma.
Ügyrendi Bizottság javaslat érkezett a (2) bekezdéshez, miszerint minden támogatási igény
kerüljön testület elé.
Tordai Miklós, képviselı:
Nem értek egyet a jelenlegi (2) bekezdéssel, miszerint nem tárgyalná a képviselı-testület a
beadott pályázatokat.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a kulturális tartalékkeret felosztása 10 feletti támogatási
igényre tehetı. Az idei évben ez akár az 50-et is elérheti, ezzel növelve a testületnek a
napirendjeit.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Nem értek egyet tisztelt képviselı társammal, és én is támogatom, hogy a benyújtott
pályázatok minél hamarabb elbírálásra kerüljenek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Térjünk vissza a módosító javaslatra és kérem a Képviselı-testületet, hogy szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 3 fı igen szavazattal 7 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület elvetette a módosító javaslatot, hogy a civil
szervezetek által beadott pályázatok testület elé menjenek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
7.§-hoz hozzászólás? Nincs. 8.§ záró rendelkezéshez hozzászólás? Nincs, akkor
határozathozatal következik.
Kérem szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta a társadalmi és civil szervezetek,
valamint alapítványok anyagi támogatásának feltételeirıl szóló rendeletet.
2. napirendi pont: 140/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzata és
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X. 14.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testületben 2002-2006 között volt közlekedési és közbiztonsági tanácsnok
valamint közterület fenntartási tanácsnok. 2006 és 2010 között a közlekedési a közbiztonsági
tanácsnok volt. Jelen idıszakban a közlekedési és közbiztonsági tanácsnok szerepét egy
bizottság vette át, ezért javaslatot tettem arra, hogy környezetvédelmi tanácsnoki feladatkört
határozzunk meg. A tanácsnoki pozíció létrehozásához az SZMSZ-t kell módosítani. Tehát
rendeletmódosításként jelenik meg, mégpedig úgy, hogy létrehozza tanácsnoki hatáskört,
valamint feladatait az SZMSZ mellékletében jelzi. Az elıterjesztés elkészült, az egyeztetések
megtörténtek, kérdezném, hogy kinek van hozzászólása?
Cser Angéla, képviselı:
A 3. pontban, mely szerint ellenırzi a helyi jelentıségő természeti, mőemléki értékek
megóvását, ırzését, fenntartását, bemutatását. Úgy gondolom, hogy a mőemléki értékek
megóvásának ellenırzése nem a környezetvédelmi tanácsnok hatásköre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Cser Angéla módosító javaslatával aki egyet ért, miszerint a 3. Ellenırzi pont 4. bekezdésben
található mőemléki értékek megóvása kerüljön ki a hatáskörbıl, kérem szavazzon.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0
fı nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta a módosítást, hogy a mőemléki értékek
megóvásának ellenırzése kerüljön ki a tanácsnok feladatkörébıl.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ugyan ebben a 3. pontban „a település forgalmi rendjét” ellenırzi, kérem húzzuk ki, mert az a
közterület-felügyelık, rendırök, valamint a Közlekedési Bizottság feladata.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Dr. Szentkláray Ferenc módosító javaslatával aki egyet ért, miszerint a 3. Ellenırzi pont 8.
bekezdésben található a település forgalmi rendjének ellenırzése kerüljön ki a hatáskörbıl,
kérem szavazzon.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, hogy a
település forgalmi rendjének ellenırzése kerüljön ki a tanácsnok feladatkörébıl.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Még a 3. Ellenırzi ponthoz lenne egy módosító javaslatom, hogy „a helyi jelentıségő
természeti értékek megóvását, ırzését, fenntartását, bemutatását”, valamint kerüljön bele,
hogy rekonstrukcióját is ellenırzi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nincs ellenvetésem, szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, hogy a helyi
jelentıségő természeti értékek megóvását, ırzését, fenntartását, bemutatását,
rekonstrukcióját.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
További pontokhoz hozzászólás?
Kıvári András, képviselı:
Javasolnám egy összeg beépítését, amennyiben lehetséges.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Összegszerőség beépítése az SZMSZ-be vagy a koncepcióba nem tanácsos. A költségvetés
készítése folyamán beépítésre kerül majd.
Kıvári András, képviselı:
Számomra a legfontosabb, hogy önállóan dönt. Mit jelent ez pontosan. Kivel kell egyeztetnie?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ki kell alakítani a tanácsnok munkakörét.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Döntési hatáskörben megegyeztünk abban a Tisztelt képviselı asszonnyal, hogy ezt majd a
késıbbiekben a képviselı-testület fogja meghatározni.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amennyiben más módosító javaslat nincs, folytassuk.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Még az 5. pont 2. bekezdéséhez annyi kiegészítést javasolnék, hogy kapcsolatot tart „a
közterület-felügyelettel, a katasztrófavédelemmel, a helyi polgárırséggel és tőzoltósággal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem szavazzunk a módosító javaslatról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, hogy
kapcsolatot tart a közterület-felügyelettel, a katasztrófavédelemmel, a helyi
polgárırséggel és tőzoltósággal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
További módosítások?
Érchegyi László:
Az 5. pont utolsó bekezdés oly mértékben módosul, hogy „közremőködik a fakivágások és
fapótlások tárgyában készítendı éves szakmai program kidolgozásában, valamint a
növénykiültetési tervek elıkészítésében; a vegetációs idıszak végén dönt a szakmai program
alapján elvégzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról”.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Aki egyet ért kérem szavazzon a módosító javaslatról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosítást, hogy
„közremőködik a fakivágások és fapótlások tárgyában készítendı éves szakmai
program kidolgozásában, valamint a növénykiültetési tervek elıkészítésében; a
vegetációs idıszak végén dönt a szakmai program alapján elvégzett munkáról szóló
beszámoló elfogadásáról”.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amennyiben nincs több módosító javaslat kérem szavazzunk a rendeletrıl.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta Solymár Nagyközség
Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati
rendeletének módosítását.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A rendelet elfogadásával egyidejőleg szavazni a tanácsnok személyérıl is titkos szavazás
formájában.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem a Tisztelt képviselıket, hogy a kapott lapon titkos szavazás keretében nyilatkozzanak
arról, hogy egyet értenek-e Szeghy Krisztina környezetgazdálkodási tanácsnok
megbízatásáról.
Tordai Miklós, képviselı:
12 db szavazó lap érkezett hozzám, egyhangúlag igen, gratulálunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a Képviselı-asszonynak. Kérem továbbá, hogy a
pontos feladatkört, és ellátandó munkakört majd állapítsuk meg pontosan. Köszönöm.
139/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy létrehozza
a környezetgazdálkodási tanácsnoki pozíciót. A környezetgazdálkodási tanácsnoki
feladatok ellátásával Szeghy Krisztina képviselıt bízza meg. A tanácsnok feladat- és
hatáskörét a Solymár Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletében szabályozza.
A képviselı-testület fenti határozatát titkos szavazással, a jelenlévı (12 fı) képviselı
egyhangú, 12 igen szavazatával hozta meg.
3. napirendi pont: 141/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.10.) sz. rendeletének IV. módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Éves szinten a költségvetési rendeletünket 4-5 alkalommal kell módosítani az esetleges
normatíva csökkenés-növekedés miatt, valamint a betervezett számok realizálódásakor. A
2010. évi IV. számú költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, meg is
adom a szót a Képviselı-asszonynak.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Többletbevételek felosztásáról és a hozzájuk kapcsolódó kiadásokról szól a
rendeletmódosítás. Különféle többlettámogatások, intézményfinanszírozások, választásra
kapott támogatás felosztását tartalmazza a rendeletmódosítás. Az elıterjesztés mellékletét
képezı táblákat összevetettük számszakilag, és egyeztettük a címrend soraival. A Pénzügyi
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Megkérdezném a Képviselı-testületet, hogy bármilyen
hozzászólás, kérdés van-e a rendeletmódosítás anyagához. Nincs, akkor határozathozatal
következik, kérem szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta Az önkormányzat
költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 10.) sz. Ö. rendelet módosítását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 4. számú napirendi pont visszavonásra került.

5. számú napirendi pont: 143/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi költségvetés koncepciója
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az Áht. és a vonatkozó jogszabályok írják elı, hogy a költségvetési szervnek koncepciót kell
készíteni. A költségvetés készítésénél fontos szerepe van a koncepciónak, mert ez alapozza
meg a költségvetési javaslat elkészítését, a részletes feladatok és elıirányzatok kimunkálást.
Költségvetési irányelvek kerülnek meghatározásra a koncepcióban. Az önkormányzatok
következı évre szóló költségvetési rendeletét megalapozó költségvetési koncepciót a
polgármesternek november 30-ig kell beterjeszteni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
koncepciót, megadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnök asszonyának.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A koncepció hasonlít a tavalyihoz. Az irányelvek azonosak, ami teljesen új, hogy az év
közben normatíva lemondásokat az intézményeknek kell átvállalni, valamint a személyi
juttatások, munkaadói járulékok és a dologi kiadások összege csökkentésre került 4%-al.
Elızetes számítások alapján hozzávetılegesen az állami támogatások összege 24 millió
forinttal csökken a 2011-es évben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A költségvetési koncepció tartalmaz még egy adókoncepciót is. Az adókról az utolsó
képviselı-testületi ülésen kell véglegesen dönteni. Akkor tudunk majd pontosan számolni az
adóbevételeket. Nagy változás nem várható az adóbevételek terén.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Még annyit szeretnék hozzáfőzni az elnök asszony tájékoztatásához, hogy megváltozik jövıre
az intézmények költségvetési struktúrája, mégpedig olyan formában, hogy a Német
Kisebbségi Önkormányzat ami önállóan mőködı és gazdálkodó szervezet, hozzá lesz
beintegrálva a Lustige Zwerge Nemzetiségi Óvoda. Az önkormányzat kötelezı feladatai közé
tartozik az óvodai nevelés ellátása. Az eddigi évek során a Lustige Zwerge a mi
költségvetésünkben szerepelt. Meg lett határozva, hogy mennyi az egy gyermekre jutó
mőködési kiadás. Ezt igazságosan szeretnénk a Lustige Zwerge Óvodánál is biztosítani.
Elhangzott a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy ez 390 ezer forintra tehetı egy évben egy
gyermekre számítva. Ennek megfelelıen tudjuk tervezni a kiadásokat, és pótolni az esetleges
fejlesztési, beruházási kiadásokat, amiket ez a tétel nem tartalmaz.
Alpolgármester társammal összehívtuk a helyi vállalkozókat tömörítı szervezet képviselıit,
hogy megbeszéljük a Képviselı-testület helyi adóval kapcsolatos terveit, és kikérjük a
véleményüket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Marlokné Cservenyi Magdolna részére.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Köszönöm szépen. Két minısítésben is szeretnék hozzászólni. Elıször a Német Kisebbségi
Önkormányzat nevében. Örülök, hogy rendezıdik a Lustige Zwerge Óvoda helyzete és
valóban látható lesz, hogy a fenntartó szerepét a Német Kisebbségi Önkormányzat látja el.
Problémám az egy gyermekre jutó kiadás meghatározásával kapcsolatos, és kérdésem lenne,
hogy ez az összeg mibıl tevıdik össze. Nagyon fontos, mert az óvoda fenntartását határozza
meg. Átszámolva az elvonás mértékét, az óvodánál ez 15%-ra tehetı a dologi kiadások
tekintetében. Ilyen mértékő megszorításnál nem biztosított az óvoda fenntartása. Arra kérem a
testületet, hogy nézzék meg az elvonásokat, és amíg lehet, addig javítsunk a helyzeten.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eddigi évek költségvetését úgy vittük át a hivatalban, hogy folyamatos csökkentéseket
gazdálkodott ki a hivatal. Úgy gondolom, hogy egy felújított óvodában nem jelentkezhet nagy
mértékő eltérés a naturáliák tekintetében, és vannak még tartalékok, amibıl ki lehet
gazdálkodni az elvonás összegét.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ezekrıl a problémakörökrıl egy intézményi megbeszélést tartunk majd a holnapi nap
folyamán. Az ellátási díjak számítását a holnapi nap folyamán át tudjuk adni, és meg tudjuk
beszélni. A Képviselı asszony által részemre átküldött számítások alapján azt kell
megállapítanom, hogy nem vesznek bizonyos tételek figyelembe. Arra kérlek, hogy ami a
koncepcióval kapcsolatos, azt most a testületi ülésen tárgyaljuk meg, de a számszaki részét
majd a költségvetés készítésének folyamán tárgyaljuk.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Részemrıl csak a biztonságos mőködést szeretném elérni az intézményem tekintetében. A kis
költségvetéssel rendelkezı intézmények tekintetében nagyon fájó pont ez a mértékő elvonás.
Az iskola vonatkozásában ugyan ez a helyzet. A költségvetés nagy részét a személyi
juttatások teszik ki. Számításaim szerint az iskola tekintetében 19 %-os az elvonás mértéke,
ha a dologi kiadásokat nézzük. A színvonalas oktató munka megkövetel bizonyos feltételeket.
Továbbá fájó pont az intézmény költségvetésénél a normatíva év közbeni lemondása
következtében visszafizetési kötelezettség. Ez az intézmény biztonságos mőködését vonja
kétségbe.
Dr .Szente Kálmán, polgármester:
Én kihez forduljak akkor, amikor egy normatívát vissza kell fizetni? Nekem már nincs kihez
fordulnom. Ez az önálló gazdálkodás felelıssége.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Kicsit falsnak érzem ezeket a számításokat. Itt mőködési kiadásokról van szó. Az
intézményektıl azt kértük, hogy takarítsanak meg a mőködésbıl 4 %-ot. Az önállóság ezt
jelenti, hogy az intézmény képezhet tartalékot. Ezeket fel lehet használni. Nem hiszem, hogy
nem tudjatok kigazdálkodni. Ennek véget kell vetni. Gazdálkodni kell. A testület mondhatja,
hogy nem ért egyet a zárolással.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, hogy csak röviden. Bizottságban lezongorázott vitákat ne kezdjünk újra.
Lırincz Beáta, képviselı:
Normatívát egy évben kétszer kell jelenteni, azt gondolom, hogy ez az intézménynek tényleg
nagyon fontos.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt a rendszert ugyanúgy megszüntetném, mint a hatosztályos gimnáziumot.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Pontosítok, általános iskolában háromszor van jelentés a normatívával összefüggésben.
Kiszámíthatatlan ez a tényezı, nagy a kockázat, más településeken is ugyanúgy történik.
Dr. Szente Kámán, polgármester:
Ne kezdjük elölrıl a vitát. Adó kérdésben is ugyanúgy megy, nem tudjuk elıre, hogy mennyi
fog befolyni.

Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Ha létrejön a megbeszélés, lennének javaslataim költségmegtakarításra.
Cser Angéla, képviselı:
A létszámbıvítéssel kapcsolatban szeretnék információt kérni.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ezt a pontot töröljük, ami a Lustige Zwerge óvoda létszámbıvítésével kapcsolatos. Több
ponton a koncepció szerint nincs csökkentés, sıt, a jutalomkeret 100%-ra kerülne, míg a
cafeteria 270 ezer forint.
Kıvári András, képviselı:
A közvilágítást bázis szinten szeretném tartani. Mit jelent ez a bázisszint? Lesz-e lámpa a
Rozmaring utcában, ahol már 20 éve kérjük?
Dr. Szente Kámán, polgármester:
Én mindig körbe küldöm, hogy milyen oszlopra, hová szeretne lámpát, ami felmerült, hogy
éves szinten kb. 1 millió forintot költünk fejlesztésre. Ezeknek a lámpánknak az áramdíja az,
ami ezen a soron található.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Adókoncepció: volt három javaslatunk. A nem lakás céljára szolgáló építményeket
megadóztatnánk, kb. 10 millió forint bevételt hozna. Az IPÁ-t nem változtatnánk, volt egy
elképzelés, hogy a kisebb vállalkozások kevesebbet fizessenek. A harmadik elképzelés
egységesítése az építményadónak. 1000 forintra.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Magas nálunk az IPA és ezért vállalkozások mennek el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akik elmentek nagyobb adózók, azok nem emiatt mentek el, hanem azért, mert egyrészt nem
tudtunk iparterületet biztosítani, másrészt pedig a másik cégnek az anya önkormányzata
elégelte meg, hogy nem oda volt bejelentve. Akkor a módosító javaslat úgy hangzik, hogy a
2,5 millió forint alatti árbevételőek azok 1,5 %-os iparőzési adóval kerüljenek tervezésre.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 2,5 millió forint
alatti árbevételő vállalkozások azok 1,5 %-os iparőzési adóval kerüljenek tervezésre.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A nem lakás céljára szolgáló magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 1.000,Ft/ nm/ évet javaslunk. Üdülık tekintetében van egy kis megkülönböztetés, hiszen mégis
üdülırıl beszélünk. Ha a testület egységesíti, akkor ezt a jelképes különbséget vesszük el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor errıl szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy legyen felemelve. 8 igen, 4 nem szavazattal.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
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 nem lakás céljára szolgáló
magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 1.000,- Ft/ nm/ év legyen az adó
mértéke.
Tordai Miklós, képviselı:
Öt éve nem változtak a tarifák, úgy hiszem, hogy nem csak a kiadási, hanem a bevételi oldalt
is nagyon szorosan kell néznünk. Az építményadó az, ami alól nem lehet kibújni. Rengeteg
olyan adó van, ami fajlagosan van meghatározva, ezek követik az inflációt, az építményadó
nem ilyen, javaslom, hogy emelje az adót a képviselı-testület. Legyen inflációs mértékő
emelés, még így is messze a törvényi maximum alatt vagyunk. Javaslom egységesen 1100
forintra emelni.
Cser Angéla, képviselı:
Én ezt nem támogatom. Így is sok kis vállalkozót súlyt ez az adó. A munkahelyeket meg kell
tartanunk, a vállalkozókat meg kell védenünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Számokról túl sokat ne beszéljünk. Majd a rendelet megalkotásakor. De fontos, hogy
telekadót vezessünk-e be?
Kıvári András, képviselı:
Nem javaslom az inflációkövetést, ami a kiadásokat illeti, egy kérdés: a közlekedésbiztonsági
beruházások, amelyek nem valósultak meg 2010-ben, át lesznek-e emelve, vagy kell-e külön
bármit is tenni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Magyar Közút által üzemeltetett utakon sokkal lassabban és nehezebben tudunk fejleszteni,
mivel rettenetesen nehézkes az ügyintézés náluk, ez nem a koncepció tárgya. Elhangzott egy
javaslat, hogy emeljük meg az építményadókat egységesen 1.100,- Ft / nm/ év-re.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Nem támogatom az emelést, viszont a telekadó bevezetését igen.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A felvetés nem ördögtıl való, leginkább nagyobb társaságokat terhelne, nem kisebb
vállalkozásokat, én nem javaslom ugyanakkor, hogy bekerüljön módosító javaslatként,
javaslom, hogy számoljuk ki az adócsoporttal, és késıbb még mindig ráérünk pontosítani az
adórendeletek elfogadásakor.
Tordai Miklós, képviselı:
Ezzel akkor vissza is vonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt most kb. 20 millió forintról beszéltek.
Cser Angéla, képviselı:
Én nem támogatok egy telekadót, akkor, ha olyan telekre vetjük ki, amit még nem tudtunk
szabályozni.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Szabályozás elıtt álló területet értelemszerően nem érint, ugyanakkor rá tudnánk venni az
épülettulajdonosokat, hogy tegyék rendbe az ingatlanuk jogi helyzetét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a 2011. évi költségvetési koncepciót.
140/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
Solymár Nagyközség 2011. évi koncepciója
Solymár Nagyközség Önkormányzata költségvetési koncepcióját a vonatkozó elıírásoknak
megfelelıen készítette el.
A koncepció készítése során az államháztartás mőködési rendjérıl 292/2009. (XII .19.)
kormányrendelet („Ámr.”) 35. § (1) bekezdés elıírásainak megfelelıen kerültek
meghatározásra a helyben képzıdı bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, figyelembe
véve az Ámr. 25. §-ában rögzített elıírásokat. Tekintettel arra, hogy a koncepció készítésének
idıpontjában az ország 2011. évi költségvetés tervezete még csak a parlamenti vita fázisában
tart, így még (az önkormányzatokat érintı normatívák a T/1498. sz. törvényjavaslat – a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl – alapján kerültek meghatározásra) nem
teljes körően ismertek a 2011. évi költségvetés által meghatározott, önkormányzatokat is
érintı pontos normatívák. Következésképpen a bevételek esetében csak a törvényjavaslatban
elızetesen közölt normatívákkal, illetve a központilag meghatározott normatíva esetén –
annak hiányában –, csak az elızı évi normatíva szerkezettel volt lehetıség számolni, amely
természetesen változhat annak függvényében, ahogy az Országgyőlés elfogadja a 2011. évi
költségvetési törvényt.
Az önkormányzatot 2011-ben megilletı állami támogatások várható becsült összértékét a
koncepció 1. sz. melléklete szemlélteti.
Az önkormányzat 2011-re vonatkozó, ismert kötelezettségeit a koncepció 2. számú melléklete
tartalmazza.
Az Ámr. 35. § (2) bekezdése alapján a koncepció összeállítása elıtt a jegyzı – a helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetési intézménye tekintetében a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökével - áttekintette az önállóan mőködı (korábban részben önállóan
gazdálkodó) közintézmény következı évre vonatkozó feladatait. Egyeztette az önkormányzat a
közintézmények bevételi forrásait, és ennek alapján alakította ki költségvetési koncepcióját.
Az önkormányzat várható bevételeit a koncepció 3. számú melléklete, várható mőködési
kiadásait 4. számú melléklete tartalmazza. A 2011. évi adóbevételeket (tájékoztatást a helyi
adókról) a koncepció 5. sz. melléklete tartalmazza.
A koncepció készítése az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett történt:
bevételi oldalon a bevételi források feltárása és a bevételi lehetıségek maximális
kiaknázása,
kiadási oldalon a feladatok leggazdaságosabb megoldása, azaz a pénz és anyagi
eszközök célszerő felhasználása,
és mindezek részeként a rendelkezésre álló vagyon hasznosítása, növelése.

A fenti célok megvalósításának eszköze az éves költségvetés, melynek keretében a Képviselıtestület, a gazdálkodással kapcsolatos kérdések elbírálásában az ıt megilletı döntési jogkörét
gyakorolja.
A költségvetési irányelvek meghatározása
A költségvetési rendeletet, beleértve a mellékleteket és az indoklást is, valamint a
tervezési ütemtervet az államháztartásért felelıs miniszter által kiadott tervezési útmutató
szerint kell összeállítani, metodikájában a korábbi solymári gyakorlatot követve.
A költségvetés összeállításakor érvényesíteni kell az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény („Áht.”) az Ámr. valamint a 2011. évi költségvetési törvény elıírásait.
Tervezés során a bevételekbıl kell kiindulni, csak megtervezett bevételekre, annak
mértékéig lehet kiadást tervezni.
Tervezés alapja felsıbb jogszabályok, KT rendelet, határozat, kötelezettségvállalás, a
tervezéskor már ismert tények lehetnek.
A Képviselı-testület által jóváhagyott tartalékot kell tervezni az intézményeknél a nem
várt események finanszírozására, mértéke a dologi kiadások 2 %-a.
A címzett tartalékokat konkrét kiadások várható összegeként kell megtervezni.
Gördülı tervezés keretében három évre kell tervezni kiemelt elıirányzat mélységig a
mőködési valamint a felhalmozási elıirányzatokat
A Képviselı-testületnek a költségvetést befolyásoló önkormányzati rendeleteket,
határozatokat legkésıbb december 15-ig el kell készíteni, és gondoskodni kell annak
elfogadásáról (pl. helyi szociális rendelet, helyi adórendelet, étkezési térítési díjak, lakbér,
közterület használati díj-módosítás, szennyvízdíjak, település tisztasági díjak). A
településtisztasági díjak valamint a szennyvízdíjak esetében felül kell vizsgálni a lakosság
díjak és az önkormányzati finanszírozás arányát, amely hosszú távon kiigazításra szorulhat. A
szennyvízdíjak megállapítása Pilisszentiván Önkormányzatával egyeztetve történik.
A címrendet a költségvetési rendelettervezet során javasoljuk végleges formában
elkészíteni.
Rendezı elvek megállapítása a részletes, számszaki tervezımunkához:
Az önkormányzat képviselı-testülete a gazdálkodás szinten tartása érdekében az alábbi
elveket tartja elsıdlegesnek a 2011. évi költségvetés kimunkálásakor:
Kiadások
1. A költségvetési rendeletben külön mellékletben kell meghatározni a többéves
elkötelezettségek elıirányzatát, évenkénti bontásban melyeket tételesen, elsıként kell a
kiadások teljesítése között szerepeltetni. A jelenleg rendelkezésünkre álló elkötelezettségek
elızetes listája a koncepció 2. sz. mellékletét képezi.
2. A személyi juttatások és létszám terén a mőködési kiadások körében változatlanul a
közszférában dolgozók személyi juttatási és járulék elıirányzata jelentik a mőködési kiadások
döntı hányadát.
·
A Képviselı-testület a közalkalmazotti szférában dolgozók bérét a törvény szerinti
bértábla figyelembevételével engedélyezi tervezni. A 2011. évi költségvetés elsı olvasata
készítése során a törvény szerinti illetményekkel, a vonatkozó egyéb rendelkezések
figyelembevételével a 2010. évi eredeti elıirányzat, mint bázis adat figyelembevételével
tervezhetı, módosítva azt a szerkezeti változásokkal, és szintre hozásokkal. A személyi kiemelt
elıirányzatok a tavalyi eredeti elıirányzat szintjén (+ központi bérfejlesztés) legyenek
meghatározva. A munkáltatói kiegészítést továbbra is változatlanul garantálja az
önkormányzat. A bérkiadások önkormányzati finanszírozású része legyen külön kimutatva a
költségvetésben.

·
Az intézményekben a Képviselı-testület a pótlékokat a jogszabályokban foglaltak szerint
biztosítja, a költségvetésben kerüljenek elkülönítésre a kötelezı pótlékok.
·
Az Önkormányzat javasolja a közalkalmazotti szférában dolgozók jutalmazását, ennek
mértéke 1 havi alapilletmény/fı, differenciált felhasználással. Intézményvezetık esetében 3
havi alapilletmény/fı.
·
A köztisztviselık illetményalapját a Képviselı-testület a költségvetési törvény szerinti
összegben (jelenleg 38.650 Ft-ban) állapítja meg - ez képezi alapját az illetmény-alaphoz
kötıdı juttatásoknak, melyen felül az illetménykiegészítés, pótlékok a Ktv. elıírásai
értelmében tervezhetık. A 2010. évi eredeti elıirányzat, mint bázis adat kerül
figyelembevételre. A köztisztviselıi szférában, valamint az egyéb bérrendszer alá tartozó
dolgozók jutalmazása, 1 havi alapilletmény/fı differenciált felhasználással. Intézményvezetık
(polgármester, jegyzı, alpolgármester) esetében 3 havi alapilletmény/fı.
·
Létszám személyi juttatási elıirányzat nélkül nem tervezhetı. Az átmenetileg be nem
töltött álláshelyekre jutó elıirányzatot az érintett álláshely tényleges személyi juttatásai
alapján kell tervezni. A nélkülözhetı és be nem tölthetı státuszokat meg kell szüntetni.
·
Az elemi költségvetésben jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben a felügyeleti
szerv által módosítható, a feladatváltozással összefüggésben.
·
Az önálló költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám
elıirányzatával - a jogszabályi elıírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak, de az
állományi táblákat felül kell vizsgálni.
·
A kiemelt személyi elıirányzatból – fenntartói döntés után - átcsoportosítás lehetséges a
dologi és a felhalmozási elıirányzatokba.
·
A jutalom maximális mértékének korlátozáson túlmenıen a költségvetési szerv a
személyi juttatások elıirányzatai között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással
kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
·
A felülvizsgált betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elıirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely idıpontjában betölthetı legyen.
A személyi jellegő juttatási elıirányzatok járulék-terheit, mint kiemelt elıirányzatot, a 2011.
évi költségvetési törvényjavaslat elıírásai szerint kell megállapítani.
3. Dologi kiemelt elıirányzatok a 2010. évi eredeti elıirányzatok szintjét alapul véve, a
szerkezeti változások figyelembevételével legyenek meghatározva egységesen minden
intézménynél.
• Az étkeztetést intézményenként kiemelt soron kell szerepeltetni a dologi kiadások között.
• Az önkormányzat dolgozói részére cafetéria juttatást állapít meg, ennek mértéke 270 000
Ft/fı.
• A rendszeres pénzbeli juttatások az állami normatíva szintjén, az eseti pénzbeli juttatások
(segélyek) saját forrás része az elızı évi bázis szinten kerülhetnek tervezésre, mindkét esetben
elıfinanszírozással.
• A kisebbségi önkormányzat mőködésével és céljaival egyetért, költségvetése bázis szinten
kerülhet tervezésre.
• A pénzeszköz-átadás társadalmi szervek részére maximálisan az elızı évi szinten kerülhet
tervezésre. A támogatások írásos megállapodás eredményeként, az elızı év tételes
elszámolása után adhatók át a támogatottak részére.
A 2011. évi önkormányzati rendezvények: Községi ünnepség (március 15., augusztus 20.,
október 23.), Hısök-napja, Solymári Búcsú. Ezek költségei elkülönítve, a mővelıdési ház
költségvetésében kerüljenek megtervezésre, a 2010. évi eredeti elıirányzat szintjén.
• A gazdálkodási tartalék mértéke az intézményeknél kerül megtervezésre, mértéke az adott
intézmény dologi kiadásainak 2 %-a.
A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében, az elızıekben felsorolt elvek alapján
összeállított költségvetés csökkentésre kerül a személyi juttatások, járulékok és a dologi
kiadások összegének 4 %-ával. A koncepcióban prognosztizált mőködési kiadások változását
a koncepció 4. számú melléklete tartalmazza.

4. A beruházások központilag, a felújítások intézményi szinten tervezendık, az alábbiak
szerint:
Felújítások: Intézmények épületeinek karbantartására, állagmegóvására az
elkövetkezendıkben is nagy hangsúlyt szükséges fektetni. Tervezett felújításokról az
intézmények által készített koncepció ismertetését követıen a Képviselı-testület dönt.
Beruházások: Forráslehetıségeink bıvítése érdekében a 2010. évben is kiemelt gondot kell
fordítani a pályázatokon való részvételre. Ennek sikere érdekében a Képviselı-testület a 2011.
évi költségvetésében pályázati önrészt biztosítja.
A település rendezés tervét és a szabályozási terveket a korábban meghatározott illetve
hatósági eljárások során realizálódott ütemterv szerint el kell készíteni.
Útépítés: Alapvetı cél a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, a fıbb győjtı utak
korszerősítése valamint járdaépítések. Az utak javítására, kátyúzására kiemelt figyelmet kell
fordítani. Útjavítások keretében forrást kell biztosítani a vízelvezetı rácsok további cseréjére.
Intézmények fejlesztései: Új óvodaépítés és bölcsıde kialakítás, iskola „B” épület,
mővelıdési ház tetıtér beépítés, polgármesteri hivatal bıvítése a kiköltözı Napsugár Óvoda
felé.
Csapadékvíz elvezetés: Évek óta problémát jelent a településen a csapadékvíz elvezetése, és a
felszíni vízelvezetés, melynek megoldásáról gondoskodni kell, különös tekintettel a már
csatornázott és erózióval veszélyeztetett területekre.
A kész kiviteli tervek alapján a Kerekhegyi csatornaépítés megkezdése és a víztársulat
megszervezése, lehetıség szerint európai uniós forrás igénybevételével.
Közvilágítás: A korábbi fejlesztésbıl kimaradt területeken meg kell vizsgálni a fejlesztés
lehetıségeit, fel kell készülni az új belterületek közvilágításának fejlesztésére (pl.: Hutweide)
megoldására. Tavalyi bázison tervezendı az egyedi közvilágítási pótlás/fejlesztés.
Akadály-mentesítés: folytatni kell a közintézményekben az akadály-mentesítést.
A lakosság bevonásával megvalósítandó programok forrásait tervezni szükséges
(komposztálási program, helyi kezdeményezések támogatása pl: Zöldfa utca park, Szent
Erzsébet tér).
Az elkövetkezendı években megvalósítandó beruházásokról a Képviselı-testületnek prioritási
sorrendet kell felállítani, és az ennek megfelelı döntést meghozni, annak érdekében, hogy a
2011. évi költségvetésben már számszerően lehessen tervezni.
Bevételek
Bevételi oldalon a kiadások fedezetéül szolgáló folyó bevételek, állami támogatások,
mőködési célra átvett pénzeszközök és egyéb bevételek összegének szükséges mértékét a
Képviselı-testület a 2011. évi költségvetési törvény, a vonatkozó szerzıdések figyelembe
vételével határozza meg az alábbi megkötésekkel:
• A helyi adóbevételek a Képviselı-testület adórendeletekkel kapcsolatos döntéseitıl függıen
változnak. A 2011. évi adókoncepcióval kapcsolatos javaslatot mellékelten csatoltam (5.
számú melléklet). A helyi adóbevételeknél keletkezı elızı évi többletbevételt a Képviselıtestület által hozott döntés alapján, kizárólag felhalmozási kiadások finanszírozására lehet
fordítani.
• Az önkormányzat 2010. évi szabadon felhasználható pénzmaradványát a következı évben a
zárszámadási rendelet elfogadása során a Képviselı-testület által meghatározott kiadásokra
kell fordítani.
• Az intézményi állami normatíva évközbeni lemondása miatti visszafizetés összegét az
intézménynek kell kigazdálkodnia.

A 2011. évi költségvetés prognosztizált fıösszegei, a rendezı elvek figyelembevételével, a
következık (hitelfelvétel nélkül):
Mőködési kiadások: 1 774 149 E Ft Mőködési bevételek:
1 824 669 E Ft
Felhalmozási kiadások: 126 708 E Ft Felhalmozási bevételek:
76 188 E Ft
ÖSSZES KIADÁS:
1 900 857 E Ft ÖSSZES BEVÉTEL: 1 900 857 E Ft
A 2011. évi költségvetés intézményi struktúrája:
Solymár Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri
Óvoda Solymár
Német Kisebbségi
Hunyadi Mátyás
Hivatal (önállóan
Önkormányzat
(önállóan mőködı
Többcélú Oktatási
mőködı és
és gazdálkodó)
Intézmény (önállóan (önállóan mőködı és
gazdálkodó)
gazdálkodó)
mőködı és
gazdálkodó)
Ezüstkor Szociális
Lustige Zwerge
Gondozó Központ
Nemzetiségi Óvoda
(önállóan mőködı)
(önállóan mőködı)
Apáczai Csere János
Mővelıdési Ház és
Könyvtár (önállóan
mőködı)
Az önkormányzat (polgármesteri hivatal) önálló intézményeinek mőködését
intézményfinanszírozás útján, a kisebbségi önkormányzat és annak részben önálló intézménye
mőködését pénzeszköz átadás útján biztosítja. A 2011-re megállapított önkormányzati
támogatás mértékét, az óvodai ellátásban részesülı gyermekekre vonatkoztatva, 378 000
Ft/állami normatívára jogosult gyermek/év mértékben határozza meg.
A 2011. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemterve:
2010.11.18. csütörtök
Közmeghallgatás
2010.11.19. péntek
A 2011.évi költségvetési koncepció megküldése a bizottságoknak
2010.11.22. hétfı – 25. csütörtök
A koncepció megtárgyalása bizottsági szinten
2010.11.29. hétfı
A koncepció megtárgyalása és elfogadása, elıterjesztı: polgármester (testületi ülés)
2010.12.09. csütörtök
Költségvetési megbeszélés az intézményekkel
2011.01.13. csütörtök
Költségvetés számszaki és szöveges részének elkészítése és megküldése a bizottságoknak
2011.01.17. hétfı – 20. csütörtök
Költségvetés számszaki és szöveges részének megtárgyalása bizottsági szinten
2011.01.24. hétfı
Költségvetés számszaki és szöveges részének megtárgyalása (testületi ülés)
2011.01.27. csütörtök
Módosítások átvezetésének elkészítése, a módosított anyag megküldése a képviselıknek
2011.01.31. hétfı
Költségvetés végszavazás (testületi ülés)

1. sz. melléklet
Normatív államihozzájárulások várható változása
2010.év
2011.év
eredeti
elıirányzat
(Ft)
Megnevezés
(Ft)
Szociális normatív állami hozzájárulás
Pénzbeli szociális juttatások
45 638 112 45 000 000
Családsegítés
3 984 760 3 984 760
Gyermekjóléti szolgálat
3 984 760 3 984 760
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás
4 395 783 4 318 080
Idısek nappali ellátása
1 505 860 1 505 860
Kötött felhasználású szociális képzés, szakvizsga
65 800
75 200
ÖSSZESEN:
59 575 075 58 868 660
Közoktatási normatív állami hozzájárulás
Alaphozzájárulás óvoda 8 hóra
36 503 333 37 913 333
Alaphozzájárulás óvoda 4 hóra
19 505 000 19 348 333
Alaphozzájárulás iskola 8 hóra
43 710 001 39 793 333
Alaphozzájárulás iskola 4 hóra
21 071 667 21 698 333
Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hóra
6 893 333 6 423 333
Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hóra
3 446 667 6 893 333
470 000
783 333
Alapfokú mővészetoktatás tánc 8 hóra
Alapfokú mővészetoktatás tánc 4 hóra
313 333
861 667
Napközi / Tanulószoba 8 hóra
2 350 000 2 506 667
Napközi / Tanulószoba 4 hóra
1 175 000 1 253 333
SNI 8 hóra
1 075 200
597 333
SNI 4 hóra
358 400
238 933
SNI 8 hóra
0
89 600
SNI 4 hóra
0
52 267
Nemzetiségi oktatás óvodai, iskolai 8 hóra
8 149 334 7 440 333
Nemzetiségi oktatás óvodai, iskolai 4 hóra
3 880 000 3 386 333
Két tanítási nyelvő oktatás 8 hóra
1 493 333 2 474 666
Két tanítási nyelvő oktatás 4 hóra
1 173 333 1 365 333
6 136 333 4 565 467
Minısített mővészetoktatás zene 8 hóra
Minısített mővészetoktatás zene 4 hóra
3 113 067
0
Minısített mővészetoktatás tánc 8 hóra
481 067
533 600
Minısített mővészetoktatás tánc 4 hóra
264 000
0
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés
7 865 000 7 930 000
Kiegészítı támogatás étkezéshez
20 000
0
Ingyenes tankönyvellátás
1 400 000 1 512 000
Hozzájárulás tankenyvellátáshoz
411 000
0
Pedagógiai szakszolgálat támogatása (2009) 4 hóra
3 880 000
0
Pedagógiai szakszolgálat támogatása 8 hóra
7 200 000 9 600 000
Pedagógiai szakszolgálat támogatása 4 hóra
3 900 000 5 600 000
Pedagógus szakvizsga tov.képz.
0
945 000
ÖSSZESEN:
186 238 401183 805 863

Egyéb normatív állami hozzájárulás
Üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális
feladatokra
19 641 336 27 934 000
Építésügyi igazgatási feladatokra
3 308 012 3 270 078
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra
843 676
800 000
Települési folyékony hulladák ártalmatlanítására
100 000
100 000
ÖSSZESEN:
23 893 024 32 104 078
Egyéb kötött felhasználású állami hozzájárulás
Prémium évek bevétele
5 258 378 5 258 378
Országgyőlési választások
3 000 000
0
Helyhatósági választások
3 000 000
0
6/2009 korm.r. keresetkieg finanszírozása (alap+jár.)
645 400
0
316/2009 korm.r. keresetkieg. finanszírozása
(alap+jár.)
23 128 350
0
ÖSSZESEN:
35 032 128 5 258 378
MINDÖSSZESEN:
304 738 628280 036 979
2. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (E Ft)
MEGNEVEZÉS
2010
2011
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézményi ellátási díjak
29 074
29 463
Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel
3 500
3 500
Egyéb alaptevékenységi bevételek
1 159
1 159
Alaptevpkenység bevételei
33 733
34 122
Áru- és készletértékesítés
2 252
2 252
AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke
3 182
4 000
Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel
5 434
6 252
Bérleti és lízingdíj bevételek
8 115
8 115
Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
15
15
Egyéb bevételek
54 813
54 813
ÁH-.kívül.továbbszl.belf.szolg.mőködési
0
Intézmények egyéb sajátos bevétele
62 943
62 943
Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése
3 565
2 926
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
31 895
22 145
Áfa bevételek, - visszatérülések
35 460
25 071
ÁHT-n kívülrıl szárm.befektetett pü.eszk.kamata
0
0
Egyéb ÁHT-n kívülrıl származó kamatbevétel
8 500
500
Kamatbevételek államháztartáson belülrıl
0
0
Kamatbevételek
8 500
500
INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
Építményadó
Vállalkozók kommunális adója
Iparőzési adó
Helyi adók összesen
Pótlék, bírság
Személyi jövedelem adó helybenmaradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
Gépjármőadó

146 070
153 314
0
360 000
513 314
8 590
305 862
-25 856
110 400

128 888
153 314
0
330 000
483 314
4 000
305 862
-25 856
100 000

Átengedett központi adók összesen
Környezetvédelmi bírság
Építésügyi bírság
Talajterhelési díj
Önkormányzati lakások, egyéb helységek bérbeadása
Egyéb sajátos mőködési bevételek

398 996
200
500
500
570
1 770

384 006
200
500
500
570
1 770

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS MŐKÖDÉSI
BEVÉTELEK
Mőködési költségvetés támogatása (intézményfinanszírozás)
Központi költségvetésbıl kapott támogatás
Elızı évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések
Elızı évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések
Mőködési célú peszközátvétel áht-n belülrıl

914 080
523 112
303 233
0
0
54 670

869 090
491 984
280 037

TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Immateriális javak értékesítése
Földterület értékesítése
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése
Jármővek értékesítése
Felhalmozási bevételek forgalmi adója
Tárgyi eszközök és immeteriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei
Osztalék- és hozambevétel
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
Pénzügyi befektetések bevételeii
FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL
HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL FELVÉTELE
ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54 670

881 015 826 691
0
990
1 942 155 1 824 669
0
15 254
0
0
0
15 254
41 434
0
0
0
0
56 688
139 968
600 000
108 974
905 630

15 254

15 254
2 434

0
17 688
15 500
0
43 000
76 188

3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2011-re áthúzódó kötelezettségvállalásai (E Ft)
MEGNEVEZÉS
KIADÁS
BEVÉTEL
50 MFt hitel 2009.évi törlesztése (útépítés)
5 000
372,795 MFt hitel 2009.évi törlesztése (útépítés)
22 353
20 MFt hitel 2009.évi törlesztése (szennyvíz)
1 176
141 MFt hitel 2009.évi törlesztése (Hutweide csatorna)
8 174
Ford Transit tgk. - Falugazdák
797
50 MFt hitel 2009.évi kamata (útépítés)
2 269
372,795 MFt hitel 2009.évi kamata (útépítés)
17 965
20 MFt hitel 2009.évi kamata (szennyvíz)
858
141 MFt hitel 2009.évi kamata (Hutweide csatorna)
7 839
Ford Transit tgk. Kamata - Falugazdák
328

Összesen:
Villogó zebra
Karácsonyi díszvilágítás
Kerekhegyi csatorna tervezés
Várhegy u.partfal omlás
Közúti vízelvezetı rács csere (Dózsa Gy.)
Kossuth L. utca rétegvíz süllyesztés geotechnikai
vizsgálat
Kossuth L. utca rétegvíz süllyesztés tervezés
Ezüstkor akadálymentesítés
ÁROP pályázat polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztése
Összesen:
MINDÖSSZESEN

66 759
1 210
1 868
2 520
10 000
625

0

563
620
3 600

17 406
84 165

11 900
15 500
15 500

4. sz. melléklet

Az önkormányzat mőködési kiadásinak várható alakulása
2010.év
eredeti változás
Cím megnevezése / Gazdálkodás jogköre
elıirányzat (EFt)
(EFt)
POLGÁRMESTERI HIVATAL / önálló
átsorolások
658
egyéb köt.pótlék
128
szintrehozás
1 363
polgármester
813
bérbeállás
3 000
jubileumi jutalom
671
állományba nem tartozók juttatása
1 944
tandíj
200
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
-4 730
jutalom növekmény
3 300
4 800
2 fı alpolgármester
jegyzı
7 096
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
181 300 19 243
bér változások vonzata
1 039
egészségügyi hozzájárulás megszünése
-553
jutalomnövekmény vonzata
891
létszámbıvítés vonzata
3 212
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
44 699 4 589
szemét szállítási djí növekedése (infláció)
2 231
országgyőlési, helyhatósági választások
-6 000
jól teljesítési garancia
-21 700
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
251 701 -25 469
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
-19 043
várásatások
-1 000
wüstenroti partnerkapcsolat
-3 000
kulturális támogatási tartalék keret
-6 000
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
87 157 -10 000

2011.év
(EFt)

200 543

49 288

226 232
-19 043

77 157

fejlesztési célú hitelek törlesztése
fejlesztési célú hitelek kamatai
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
65 182
ÖSSZESEN
630 039
EZÜSTKOR / részben önálló
átsorolások
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
tandíjak
jutalom növekmény
4 órás gyógytornász-bértöbblete
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
23 195
bér változások vonzata
jutalomnövekmény vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
5 540
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
telefonközpont fejlesztése, bıvítése
átépítés miatti bútorbeszerzés
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
9 630
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
0
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
191
ÖSSZESEN
38 556
MŐVELİDÉSI HÁZ / részben önálló
átsorolások 5 fı
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
jubileumi jutalom
jutalom növekmény
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
21 140
bérfváltozások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalomnövekmény vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
5 138
önkormányzat irendezvények
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
47 635
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
0
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
954
ÖSSZESEN
74 867
KISEBBSÉGIÖNKORMÁNYZAT / önálló
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
1 320
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
344
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
3 726
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
traktorpénz
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
1 150
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
0
ÖSSZESEN
6 540

6 130
-1 981
4 149 69 331
-55 573 574 466
282
-912
85
545
571
571
-16
147
-86
45
150
2 000
2 150
-1 645
0
0
1 121
286
-555
-625
420
-474
-242
-67
113
-196
-665
-665

23 766

5 585

11 780
-1 645
0
191
39 677

20 666

4 942
46 970

-2 903
0
0
-4 238

-2 903
0
954
70 629

0
0
0

1 320
344
3 726

-216
-1 150
-1 150
0
-1 150

-216
0
0
5 390

LUSTIGE ZWERGE / részben önálló
átsorolások 2 fı
szintrehozás
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
szakvizsga
jutalom növekmény
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalomnövekmény vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
étkezés gyreklétszámváltozás miatt (+10 fı)
tőzriasztó rendszer üzemeltetése
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
ISKOLA / önálló
átsorolások
jutalom növekmény
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
jutalomnövekmény vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
rehabilitációs hozzájárulás
sportcsarnok bérletidíj emelésének különbözete
traktorpénz
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
ÖSSZESEN
ÓVODA / önálló
átsorolások 15 fı
316/2009. korm. rend. szerinti keresetkieg. megszünése
jubileumi jutalom különbözet
Jutalomkeret különbözete átsorolás után
jutalom növekmény
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
bér változások vonzata
egészségügyi hozzájárulás megszünése
jutalomnövekmény vonzata
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
traktorpénz
kisértékü tárgyi
rehabilitációs hozzájárulás
étkezés gyreklétszámváltozás miatt (-9 fı)

143
722
-1 000
-238
588
28 492
215
-57
-71
159
6 741
31
1 170
235
11 964 1 405

0
239
47 436

-1 954
0
0
-303

28 707

6 772

13 369
-1 954
0
239
47 133

-6 387
4 068
-8 085
244 962 -10 404 234 558
-3 907
1 098
-1 069
60 093 -3 878 56 215
787
2 271
-250
74 275 2 808 77 083
-14 714 -14 714
0
0
0
3 816
0
3 816
383 146 -26 188 356 958
1 021
-3 638
2 124
1 203
1 817
95 439 2 527
192
-350
491
22 633
333
-100
-670
393
-991

97 966

22 966

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
45 207 -1 368 43 839
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
-6 591
-6 591
PÉNZESZKÖZÁTADÁS (int.finanszírozás nélkül)
0
0
0
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
905
0
905
ÖSSZESEN
164 184 -5 099 159 085
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
595 848 11 678 607 526
MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK
145 188
924 146 112
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
444 138 -21 139 422 999
KIADÁS CSÖKKENTÉS (személyi+járulék+dologi 4 %a)
-47 065 -47 065
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS
88 307 -11 150 77 157
HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
71 287 4 149 75 436
ÖSSZESEN: 1 344 768 -62 6031 282 165
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
523 112
491 984
MINDÖSSZESEN: 1 867 880
1 774 149

5. sz. melléklet

2011 ÉVI ADÓKONCEPCIÓ
A helyi adó bevételi tervszám végleges kialakításánál figyelembe kell venni az ez évi tényleges
bevételeinket, valamint a következı évre prognosztizálható helyi adóbevétel növekedését
illetve kieséseit. A már bevezetett adónemeken túl további új adónemek bevezetését nem
tervezzük.
Építményadónál a magánszemély adóalanyok továbbra is igénybe vehetik a mentességet,
(nem kötelezı, ez csak egy lehetıség) amennyiben a rendeletben foglaltaknak eleget tesznek.
A mentességet azok a magánszemélyek is igénybe veszik, akik a nem lakás céljára szolgáló
építményeiket bérbe adják.
Amennyiben a magánszemélyek tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló építmények
adóztatva lennének úgy 10.686.000 Ft adóbevétel többlet érhetı el.
Az iparőzési adó mértékének esetleges csökkentését tervezzük 1,5%-ra azoknál a
vállalkozásoknál ahol az adó alapja a 2.500.000 Ft-ot nem haladja meg, à 4.351.351 Ft
bevételkiesés.
Gépjármőadó:
A gépjármőadó-törvény súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességi szabálya
2007. évtıl úgy változott (szőkült), hogy az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozott
adóalany tulajdonos 100 kW-ot meg nem haladó személygépkocsija után érvényesíthetı.
Ebbıl következıen, ha a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartói minıségre tekintettel
alanya a gépjármőadónak, akkor esetében nem jár a mentesség. Továbbá akkor sem jár a
mentesség, ha jármőnyilvántartásban a jármőtulajdonos mellett üzemben tartó is szerepel,
mert ilyenkor az utóbbi az adó alanya. Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata
2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte „a
tulajdonában lévı” szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály
alapján 2011. január 1-jétıl a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül
az adófizetés alól.

A mentességi szabály úgy alakul át, hogy az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak
által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (12.000 Ft/év) adóteherig jár, az a feletti
adóösszeget meg kell fizetni.
A Képviselı-testület által biztosított kedvezmény, mentesség: -

Iparőzési adó:
A törvényi maximum: 2%

Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén: 1,85%
A környezı településeken az adó mértéke:
Piliscsaba: 1,5%
Pilisszentiván: 1,8%
Pilisvörösvár: 1,55%
Budapest: 2%
Üröm: 1,8%
Nagykovácsi: 2%
Remeteszılıs: 1,4%
Amennyiben az adó mértéke 1,7%-ra csökkentenénk, az 30 – 35 millió forint bevételkiesését
okozna.
A bevételkiesést csökkenteni lehetne, ha minél több cég helyezné át Solymárra székhelyét,
telephelyét.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény kisterjedelmő módosítása csökkenti az iparőzési
adókötelezettséggel összefüggı adózói és adóhatósági adminisztrációt, s egyben egyszerősíti
az építıipari tevékenységet végzı vállalkozások kötelezettségteljesítését.
Adóhatósági költségek mérséklése érdekében csökken azoknak az esetek száma, amikor az
adózónak ideiglenes jellegő iparőzési adókötelezettsége keletkezik.
Megszőnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni ideiglenes iparőzési adó
kötelezettség. Az építıipari tevékenység, valamint természeti erıforrás kutatása, feltárása
esetén pedig az ideiglenes jellegő adókötelezettség csak a tevékenységvégzés jelenlegi 30.
napja helyett, annak 60. napján kezdıdik.
Amennyiben a tevékenység ideiglenes jellegőnek minısül, akkor a bevallást legkésıbb az
adóévet követı év január 15-ig kell benyújtani.
Adható kedvezmény:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a
vállalkozó számára.
(2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a
39. § (1) bekezdés, illetıleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintő)
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre,
adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb
adóalapösszeget is meghatározhat.
(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelı - vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Vállalkozások száma (db):
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Iparőzési adó adóalap mentesség
Adóalap mentesség

db

%

500 000 Ft
1 000 000 Ft
1 500 000 Ft
2 000 000 Ft
2 500 000 Ft

423
549
645
706
783

27,99
36,33
42,69
46,72
51,82

2009 évben fizetett adó
1 000 000 Ft
2 800 000 Ft
4 900 000 Ft
7 500 000 Ft
11 500 000 Ft

Iparőzési adó bevétel
csökkenés, ha az
adó mértéke
1.5%
1.7%
378 378 Ft 162 162 Ft
1 059 459 Ft 454 054 Ft
1 854 054 Ft 794 595 Ft
2 837 838 Ft 1 216 216 Ft
4 351 351 Ft 1 864 865 Ft

Igénybevehetı kedvezmény:
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség.(kötelezı!!!)
(Az adóalap 1.000.000 Ft/fı összeggel csökkenthetı amennyiben az elızı adóévi mőködés
hónapjai alapján számított átlagos statisztikai állományi létszámnövekedést mutat, fıben
kifejezve.)
Építményadó:
Törvényi maximum: 1.293,4 Ft/m2
A Képviselı-testület által biztosított kedvezmény, mentesség:

Mentes az építményadó megfizetése alól az a magánszemély, akinek az ingatlana az ingatlan
nyilvántartásban lakásként, vagy nem lakás céljára szolgáló épületként van bejegyezve és
adóév január 01-jén bejelentett lakóhellyel, rendelkezik Solymár Nagyközség Illetékességi
területén, valamint a csatornára rákötött feltéve ha van kiépített csatornahálózat.
Amennyiben nincs kiépített csatornahálózat az ingatlan címére kiállított számlával, kell
igazolni a szennyvízelszállítást.
Kötelezı kedvezmény, mentesség: (Htv 13. §-a)
Mentes az adó alól:
a) a szükséglakás,
b) a gyógy- vagy üdülıhelynek nem minısülı kistelepülésen fekvı komfort nélküli lakásból
100 m2,
d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-oktatási intézmények
céljára szolgáló helyiség,
f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
g) a lakás és az üdülı épülethez tartozó kiegészítı helyiségek,
h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló
épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló,
üvegház, terménytároló, magtár, mőtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén (2007.01.01.-tıl):
a), Lakás céljára szolgáló építmények esetében egységesen 1.000.-Ft/m2/év.
b), Nem belterületi, ingatlan nyilvántartásban gazdásági épületként feltüntet és nem
rendeltetésszerően használt építmény után 1.000.-Ft/m2/év.
c), Az ingatlan nyilvántartásban üdülésre, pihenésre szolgáló építmények esetében
egységesen 950,- Ft/m2/év.
d), Minden, az a, b, c pontban nem nevesített építmény esetén 1.000.-Ft/m2/év.

Ø

Talajterhelési díj:

Igénybevehetı (kötelezı) kedvezmény:

Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásban egyedül élı személy, aki
Ø idıskorúak járadékában
Ø rendszeres szociális segélyben
Ø rokkant, vagy fogyatékos
2010 évre - a törvényben elıírtaknak megfelelıen - a fizetendı díj, az éves összeg 100%-ka.
A bevallási és befizetési határidı: 2011. március 31.
Solymáron az alábbi adónemek nincsenek bevezetve:
Törvény szerinti maximális értéke:
Telekadó:
287,4 Ft/m2
Magánszemélyek kommunális adója: 17.245,7 Ft/fı/év
Változatlan adómértékek mellett:
Adónem
Iparüzési adó
Gépjármőadó
Épitményadó
Pótlék
Bírság
Talajterhelés
Luxusadó
Kommunális adó
Összesen:

2010.E.I.
360 000 000 Ft
110 400 000 Ft
153 314 000 Ft
3 612 000 Ft
4 978 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
632 804 000 Ft

2010.11.15.-ig
teljesült
316 302 909 Ft
98 746 848 Ft
140 389 606 Ft
2 766 407 Ft
2 636 785 Ft
1 288 128 Ft
0 Ft
0 Ft
562 130 683 Ft

2011 évi terv
330 000 000 Ft
100 000 000 Ft
153 314 000 Ft
3 500 000 Ft
3 200 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
0 Ft
590 814 000 Ft

%

%

87,86
91,67
89,44
90,58
91,57 100,00
76,59
96,90
52,97
64,28
257,63 160,00
##### ######
##### ######
88,83
93,36

Iparőzési adó mértéke 2.500.000 Ft adóalapig: 1,5%
Építményadó: marad a jelenlegi mentesség
Adónem
Iparüzési adó
Gépjármőadó
Épitményadó
Pótlék
Bírság
Talajterhelés
Luxusadó
Kommunális adó
Összesen:

2010.E.I.
360 000 000 Ft
110 400 000 Ft
153 314 000 Ft
3 612 000 Ft
4 978 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
632 804 000 Ft

2010.11.15.-ig
teljesült
316 302 909 Ft
98 746 848 Ft
140 389 606 Ft
2 766 407 Ft
2 636 785 Ft
1 288 128 Ft
0 Ft
0 Ft
562 130 683 Ft

2011 évi terv
325 648 649 Ft
100 000 000 Ft
153 314 000 Ft
3 500 000 Ft
3 200 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
0 Ft
586 462 649 Ft

%
87,86
89,44
91,57
76,59
52,97
257,63
#####
#####
88,83

%
90,46
90,58
100,00
96,90
64,28
160,00
######
######
92,68

Iparőzési adó mértéke 2.500.000 Ft adóalapig: 1,5%
Építményadó: adóköteles a magánszemély tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló
építmény, kivéve a garázs)

Adónem

2010.E.I.

Iparüzési adó
Gépjármőadó
Épitményadó
Pótlék
Bírság
Talajterhelés
Luxusadó
Kommunális adó
Összesen:

360 000 000 Ft
110 400 000 Ft
153 314 000 Ft
3 612 000 Ft
4 978 000 Ft
500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
632 804 000 Ft

2010.11.15.-ig
teljesült
316 302 909 Ft
98 746 848 Ft
140 389 606 Ft
2 766 407 Ft
2 636 785 Ft
1 288 128 Ft
0 Ft
0 Ft
562 130 683 Ft

2011 évi terv

%

325 648 649 Ft
100 000 000 Ft
164 000 000 Ft
3 500 000 Ft
3 200 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
0 Ft
597 148 649 Ft

87,86
89,44
91,57
76,59
52,97
257,63
#####
#####
88,83

%
90,46
90,58
106,97
96,90
64,28
160,00
######
######
94,37

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy gyors szünet következzen, és folytassuk tovább. (18:03:45)
6. napirendi pont: 144/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetés ¾ éves beszámolója
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Következı napirendi pontunk a 2010. évi költségvetés ¾ éves beszámolója. Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta. Megadom a szót a képviselı asszonynak.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Köszönöm szépen. A beterjesztett beszámoló anyagát az államkincstár befogadta és
semmilyen kifogást nem támasztott ellene, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag
elfogadta és javasolja a Képviselı-testület által az elfogadását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Szeghy Krisztinának.
Szeghy Krisztina, képviselı:
A dolgozó, tanuló stb. kártérítés mit takar?
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Ha a tanulók valamilyen kárt okoznak, akkor azt a kárt meg kell téríteni.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Köszönöm szépen.
Tordai Miklós, képviselı:
Táblában úgy szerepel mindenhol, hogy III. negyedév. Kérem javítását I-III. Negyedévre,
mert félreérthetı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, köszönöm.
Határozathozatal következik.
141/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. I–
III. negyedéves gazdálkodásról készített költségvetési beszámolót elfogadja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.

7. napirendi pont: 145/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásának
módosítása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Következik a 2009. évi pénzmaradvány elszámolása. Át is adom a szót a Pénzügyi Bizottság
elnökének. Dobrovkáné Dér Borbála.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A pénzmaradvány elszámolását a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen, határozathozatal következik.
142/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 37/2010.
(IV. 30.) sz. határozatát visszavonja. A képviselı-testület a 2009. évi pénzmaradvány 3
371 456 forint összegő hiányát a fejlesztési céltartalék-keret terhére számolja el.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
8. napirendi pont: 146/2010. sz. elıterjesztés: Közcsat Kft. felügyelı-bizottsági tagjának
visszahívása és megválasztása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Közcsat Kft. Felügyelı-bizottságába Solymár Nagyközség Önkormányzat 1 fıt delegálhat,
és a 2010. évi ıszi választáson nem induló Enczmann László urat javasolnám visszahívni a
felügyelı-bizottsági tagságából. Egyidejőleg Emesz Lajos alpolgármester urat javaslom a
felügyelı-bizottsági hely betöltésére. Meg kell kérdeznem, hogy kér-e titkos szavazást. A
szavazásból kizárjuk Emesz Lajos alpolgármester urat.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Nem, köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm. A szavazásból kizárjuk Emesz Lajos alpolgármester urat. Elsı határozatunk, hogy
a szavasából kizárjuk Emesz Lajos alpolgármester urat. Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon.
143/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Emesz
Lajos alpolgármestert a 146/2010. sz. elıterjesztés szavazásából kizárja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı egyhangú, 11 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Aki egyet ért azzal, hogy Emesz Lajost delegáljuk a Közcsat Kft. Felügyelı-Bizottságába, az
kérem szavazzon.

144/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közcsat Kft. Felügyelı
Bizottságából Enczmann László urat visszahívja.
2011. január 1. napjával a Közcsat Kft. Felügyelı Bizottságába Solymár Nagyközség
Önkormányzata részérıl Emesz Lajos alpolgármester urat delegálja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı egyhangú, 11 igen
szavazatával hozta meg.
9. napirendi pont: 147/2010. sz. elıterjesztés: Jegyzıi pályázat
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az elızményrıl nagyon röviden: Hegedősné Schmidt Ágnes
volt jegyzı perében döntés született, miszerint 2010. április 28. napjától közszolgálati
jogviszonya megszőnt. Szükséges a jegyzıi pályázat mihamarabbi kiírás és a pozíció
betöltése.
Kérdezném a Képviselı-testületet, hogy kérdés a pályázati felhívás tárgyában van-e
hozzászólás?
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Egy észrevételem és egy kérdésem lenne a 8. pont e) bekezdéséhez, miszerint egyéb
feltételként szabjuk a „B” kategóriás jogosítvány meglétét. Ez nem ütközik törvénybe?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem törvényi elıírás, de hasznos, ha rendelkezik jogosítvánnyal. De ha a képviselı-testület
vissza szeretné vonni, akkor nincs akadálya. De azt javaslom, hogy ne bolygassuk.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Meg kell jelennie a pályázati felhívásnak a közigállás.hu-n, és onnantól számítva 15 napig
kell a pályázatnak kint lennie. És egy januári testületi ülésen tárgyalásra kerülhet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyéb hozzászólás?
Szeghy Krisztina, képviselı:
A 2. pontjához javasolnám a több éves vezetıi gyakorlatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Módosító javaslatról szavazzunk.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 2
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta a módosító javaslatot, hogy a 2.
Szakmai feltételek: b) Legalább kétévi vezetıi gyakorlat legyen.
Köszönöm.
Egyéb javaslat a kiíráshoz? Nincs.
Határozathozatal következik. Aki egyet ért a pályázati feltételekkel, kérem szavazzon.

145/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 10. §-ában foglaltak szerint Solymár Nagyközség jegyzıi álláshelyének
betöltésére pályázatot hirdet, a melléklet szerinti feltételekkel:
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
Pályázati felhívás
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint
Solymár Nagyközség jegyzıi álláshelyének betöltésére pályázatot hirdet az alábbi
feltételekkel:
1.

Általános feltételek:
a) Magyar állampolgárság;
b) Büntetlen elıélet;
c) Cselekvıképesség;

2.

Szakmai feltételek:
a) Igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, és - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes
körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
b) Legalább kétévi közigazgatási vezetıi gyakorlat;

3.

A közszolgálati jogviszony idıtartama:
Határozatlan idejő közszolgálati jogviszony

4.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı

5.

A munkavégzés helye:
2083 Solymár, József A. u. 1.

6.

Ellátandó feladatok:
A polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselık felett, a
jogszabályok által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása.

7.

A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzathoz kapcsolódó feladatok ellátása, a
hatáskörébe utalt államigazgatási jogkörök gyakorlása.

8.

Egyéb feltételek:
a) Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),
b) Közigazgatási szakvizsga,
c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
d) Próbaidı kikötése az 1992. évi XXIII. tv. szerint;
e) „B” kategóriás jogosítvány.

9.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
a) Német nyelvbıl nyelvvizsga, társalgási szintő nyelvtudás,
b) Angol nyelvbıl nyelvvizsga, társalgási szintő nyelvtudás,
c) Önkormányzatnál szerzett - legalább 3 év feletti tapasztalat;

10.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) részletes, géppel írott szakmai önéletrajz;
b) kézzel írott motivációs levél és szakmai program;
c) iskolai/szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
d) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve igazolás annak megkérésérıl;
e) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a
pályázat elbírálásában résztvevık megismerhetik illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés
tartását.

11.

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 10. napjától tölthetı be.

12.

A pályázat benyújtásának határideje:
A www.kozigallas.hu-n való megjelenéstıl számított 15. nap. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt a Polgármester nyújt, a 06-26-560-600-os telefonszámon.

13.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Solymár Nagyközség Önkormányzata címére történı
megküldésével (2083 Solymár, József A. u. .1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplı azonosító számot:SZI/R/1635-2/2010 valamint a munkakör
megnevezését: jegyzı.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal, 2083 Solymár, József A. u. 1.

14.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a képviselı-testületnek a benyújtást követı elsı munkaülésén történik, a
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 07.

16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.solymar.hu - 2010. december 07.
www.kszk.gov.hu, (www.kozigallas.hu)

Köszönöm.
10. napirendi pont: 148/2010. sz. elıterjesztés: 70 éven felüliek karácsonyi támogatása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez egy régi hagyomány, hogy a 70 év felettiek pénzbeli támogatást kapnak a szociális keret
terhére. Tavalyi év folyamán vezettük be, hogy a 80 év felettiek egy kicsivel nagyobb összegő
támogatást kapnak. Errıl bıvebben Emesz Lajos alpolgármester úr tájékoztat.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Köszönöm szépen. A támogatás lehetıségét a szociális rendelünk tartalmazza, valamint a
költségvetésben is képezve van egy keret. A 2010-es évben 7 000 000 forint lett tartalékolva.
Abban az esetben, ha a testület a tavalyi adatokat hagyja jóvá és a 70 és 80 év közöttieket 6
000 forinttal a 80 év felettieket, pedig 8 000 forinttal támogatja, akkor ez azt jelenti, hogy ez
az összeg 6 088 000 forintot fog kitenni. Amennyiben az elıterjesztésnek megfelelıen
felemeljük a támogatás összegét, 7 000 és 9 000 forintra, így kimerítjük a 7 000 000 forintos
keretet. Két javaslatot szeretnék tenni a képviselı-testületnek, vagy hagyja meg a tavalyi
számokat, vagy emelje meg 1 000 forinttal mind a két korcsoportnak a támogatást.

Gaal Gergely, alpolgármester:
Egy módosító javaslatom lenne. Nem 70 éven felüli és 80 éven felüli állandó solymári
lakosok, hanem a 70 és 80 év közötti állandó solymári lakosok számára, valamint a 80 év
feletti lakosok számára biztosított a támogatás félreérthetıség elkerülése végett.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, köszönöm szépen. Jelen megfogalmazással valóban kétszer kellene támogatnunk az
idısebb korosztályt.
Módosító javaslatról szavazzunk. Kérem aki egyetért a módosítással az szavazzon.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot,
hogy a határozat második sorában szereplı 70 éven felüliek helyett 70 és 80 év közötti
állandó solymári lakosok szerepeljen.
Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további észrevétel szavazásra bocsájtom a módosított
határozatot. Aki kérem ezzel egyet ért kérem szavazzon.
146/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi
költségvetés szociális kerete terhére, 2010. év decemberében a 70 és 80 év közötti
solymári állandó lakosokat 7.000,- Ft, azaz Hétezer forint, a 80 éven felüli solymári
állandó lakosokat 9.000,- Ft, azaz kilencezer forint egyösszegő karácsonyi támogatásban
részesíti.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
11. napirendi pont: 149/2010. sz. elıterjesztés: A polgármester jutalmazása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én itt rögtön bejelentem érintettségemet, és kérem a szavazásból való kizárásomat. Valamint
átadnám az ülés vezetését Emesz Lajos alpolgármester úrnak.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Kérem a képviselı-testületet szavazzunk Dr. Szente Kálmán szavazásból való kizárásáról.
147/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 149/2010.
sz. elıterjesztés szavazásából dr. Szente Kálmán polgármestert kizárja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı egyhangú, 11 igen
szavazatával hozta meg.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Szeretnék javaslatot tenni a polgármester jutalmazására. Az elıterjesztésben fel lett sorolva az
elmúlt évek jutalmazási tapasztalata. A törvényi elıírásoknak megfelelıen maximálisan 6
havi alapbérnek megfelelı jutalmat lehet adományozni a képviselı-testületnek. Én javaslatot
teszek a polgármester 6 havi jutalmazására. Ehhez hozzászólás.

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Mi nehéz helyzetben vagyunk új testületként, mivel nem kísértük figyelemmel, hogy milyen
munkát végzett az elmúlt idıszakban a polgármester, örülök, hogy te javasoltad, és
támogatom a 6 havi jutalom megszavazását.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Nem kívánnék hosszasan belemenni az elmúlt 4 évben miket tett a községért, de észrevételed
köszönettel vettem.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Annyiban szeretnék hozzászólni, hogy az elmúlt szavazás is bizonyítja, ahol közel 2/3-os
többségben nyert a polgármester úr, hogy rászolgált a jutalomra. Köszönöm szépen.
Tordai Miklós, képviselı:
Elvi okokból nem javaslom a maximális jutalmat. Módosító javaslatom a 3 havi alapbérnek
megfelelı összeg lenne.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az SZMSZ-ünk értelmében az utolsó módosító javaslatról kell szavaznunk. Más észrevétel?
Szeghy Krisztina, képviselı:
Kérdésem a következı lenne, a maximálisan adható összeg a rendelkezésünkre áll-e.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Rendelkezésünkre áll teljes egészében.
Határozati javaslatom a következı: kívánja-e valaki az eredetivel szemben 3 havi alapbérnek
megfelelı összegben jutalmazni a polgármester urat. Aki ezzel egyet ért kérem szavazzon.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 3 fı igen szavazattal 6 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület nem fogadta el a módosító javaslatot, miszerint a
polgármester jutalma 3 havi alapbérnek megfelelı összeg legyen.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Marad akkor az eredeti javaslat. A 6 havi alapbérnek megfelelı összeg. Kérem akkor az
eredeti javaslattal egyet ért az szavazzon.
148/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester jutalmát 6
havi alapbérének megfelelı összegben határozza meg. A kifizetés forrása a
polgármesteri hivatal 2010. évi bérmaradványa.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı 7 igen 3 nem
szavazatával hozta meg. Egy képviselı tartózkodott a szavazástól.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Visszaadnám a szót polgármester úrnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.

12. napirendi pont: 150/2010. sz. elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos helyettesítése
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Dr. Nagy János az egyik családorvos Solymáron. 2 évvel ezelıtt külföldre dolgozni, mivel a
háziorvosi szolgálatot az OEP finanszírozza, de mi vagyunk a szolgáltatók. A szerzıdésben
lévı háziorvost nekünk kell mentesíteni a munka alól, amennyiben gondoskodik
helyettesítését. Meg kell hosszabbítani évente a mőködési engedélyét, ugyanakkor még egy
évig külföldön tartózkodna, így helyettesítését dr. Árki Ildikó látná el.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Nem ez az elsı meghosszabbítása dr. Nagy János úrnak. Akiket lehetıség volt
megkérdeztünk, hogy mi a vélemény a helyettesítést ellátó dr. Árki Ildikó munkájáról. Döntı
többségében az volt a vélemény, hogy tisztességesen becsületesen látja el a helyettesítéssel
járó feladatokat.
Cser Angéla, képviselı:
Kérdésem lenne, hogy az új doktornı ugyan annyi juttatásért látja el a feladatot, mint a
helyettesített orvos? Valamint, hogy meddig kell fenntartanunk egy olyan státuszt amelyet az
orvos nem tud betölteni.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A háziorvosi szolgálat privatizált, tehát azt nem mi tartjuk fent. Gyakorlatilag a Társadalom
Biztosítás tartja fenn, Bt. keretében mőködik. A képviselı-testület engedélye szükséges
ahhoz, hogy az ÁNTSZ felé a mőködési engedélyt meg tudja hosszabbítani.
Cser Angéla, képviselı:
Akkor ez csak formális döntésrıl van szó.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyéb hozzászólás?
Nincs.
Aki egyet ért kérem szavazzon.
149/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy Solymár
Nagyközség területén dr. Nagy János helyetteseként dr. Árki Ildikó háziorvosi
tevékenységet végezzen 2011. január 1. napjától legfeljebb 2011. december 31. napjáig.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
13. napirendi pont: 151/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca tulajdonba vétele
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Néhány évvel derült ki, hogy a Széles utca egy helyrajzi számon van a Terstyánszky úttal, és
állami tulajdonú.

Cser Angéla, képviselı:
Ezt a helyzetet rendbe kell tenni. Egyszer már a testület ezt elfogadta és támogatta, de mivel
elhúzódott a telekalakítási eljárás, ezért most újra szőkség van a szavazásra. A kérelem
tartalma is változott. A bizottság ezt a határozatot támogatta.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Kérdésem lenne, hogy a vázrajz alapján minket feljogosít, hogy birtokolni kívánjuk ezt a
Széles utcát? Elegendı-e ez a záradékolás?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Földhivatal záradékolta ezt a vázrajzot.
Dr. Beregszászi Mákr, mb. aljegyzı:
Egy földhivatali záradékot akár mikor meg lehet hosszabbítani, csak egy telekalakítással
kapcsolatos adminisztratív dolog.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Jogügylettel kapcsolatos költségek tekintetében mire lehet számítani. Mit lehet tudni róluk.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Földhivatali eljárási díj terheli az önkormányzatot, ügyvédi díj, de az egy átalány díj és a
vázrajzok elkészítésének díja, de az már ki lett fizetve. Nagyságrendileg pár 10 ezer forintról
lehet szó.
Kıvári András, képviselı:
Az lenne a kérésem, hogy ahogy elintézıdik ez a helyzet azonnal helyezzük át a Solymár
táblát a Széles utcához, mert minden további nélkül 90 km/h sebességgel érkeznek be az
autósok.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Megjegyzésem lenne, hogy a tábla áthelyezése folyamatban van. Biztosat nem ígértek nekem
sem. De nagyon remélem, hogy ez 2 hónapon belül eldıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valakinek az elıterjesztéshez módosító javaslata, hozzászólása?
Cser Angéla, képviselı:
Kérésem lenne, hogy ha ez az Önkormányzat
vagyonkataszterünkbe is rakjuk bele. Köszönöm.

tulajdonába

kerül,

akkor

a

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, és egyet értünk a határozati javaslattal, kérem
szavazzon.

150/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 49/2010. (IV. 30.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja. A Budakörnyéki Földhivatal által 5-455/2010.
sz. alatt záradékolt vázrajz alapján a Solymár, 7023/1 hrsz-ú ingatlan megosztásával
kialakuló 7023/4. hrsz-ú, 1 ha 0779 m2 nagyságú út ingatlant (Széles utca)
térítésmentesen a tulajdonába veszi. Felhatalmazza a polgármestert az átminısítéssel és
az átadás-átvételével kapcsolatos feladatok teljes körő lebonyolítására, valamint az
átadás-átvételhez szükséges megállapodások aláírására. A jogügylettel kapcsolatos
költségek megfizetését az önkormányzat vállalja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
14. napirendi pont: 152/2010. sz. elıterjesztés: Fényes Balázs és Fényes Réka ingatlan
vételi kérelme
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Átadom a szót Cser Angéla képviselı asszonynak.
Cser Angéla, képviselı:
Fényes Balázs és Fényes Réka évekkel ezelıtt lekerítette és részben beépítette az
önkormányzati tulajdonú Solymár, belterület 1025/3 hrsz. alatt felvett vízmosást. Több ízben
nyújtottak be vásárlási kérelmet, de a meghatározott összegtıl eltérıen alacsonyabb áron
szerette volna megvásárolni a területet. A bizottság tárgyalta, és elutasította kérelmüket. A
kérelmezık jogi képviselıjükön keresztül kifogásolták az árat, azzal a kifogással, hogy
csökkenti a ház és a telek értékét, ha önkormányzatnak szolgalmi joga van. Szeretnénk, hogy
ha feltüntetésre kerüljön, hogy bejegyzésre kerüljön, hogy a kiépítésre kerülı vízelvezetésnek
a lehetıségét a házaspár biztosítsa. Valamint a vízelvezetés funkciójából felmerülı bármilyen
benyújtott kártérítési kérelmet az önkormányzat ne vállalja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. További hozzászólás?
Szeghy Krisztina, képviselı:
Kérdésem lenne, hogy ez az az ingatlan, ahol a járdát nem lehet megépíteni, mert teljesen
kiépült az ingatlan?
Cser Angéla, képviselı:
Igen, ez az a terület. De ez már a hatóságnak a feladata, hogy visszakérje a tulajdonosoktól.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ha majd egyszer érvényesíteni fogjuk a szolgalmi jogot, akkor az egyértelmően az
önkormányzatot terheli?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha ott zöld kár keletkezik, akkor meg vannak a jogi konzekvenciái. A határozati javaslathoz
módosítási kérelem érkezett a képviselı asszonytól. Kérem szavazzunk a módosításról.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot,
miszerint a határozat kiegészül azzal, hogy a vevı a vízmosás megszőnésébıl fakadó
vízelvezetési mőtárgyak kialakításával összefüggésben semmiféle követeléssel nem élhet.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. További hozzászólás?
Kıvári András, képviselı:
Tudunk a Szeghy Krisztina által is felvetett problémával valamit kezdeni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tulajdonképpen semmit. Sajnos egyszer ez el lett rontva, és helyre hozni annál nehezebb.
Sajnos ez egy ilyen helyzet. A járda kérdés megoldása a keresztezıdés rendezésével
egyidejőleg kivitelezhetı.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Az említett keresztezıdésben kérném az építéshatóság intézkedését, hogy az ott található
hatalmas mérető tuja eltüntetésére kerüljön, mert beláthatatlanná vált ily módon a
keresztezıdés és életveszélyes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Aki egyet ért a módosított határozattal kérem szavazzon.
151/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Fényes Balázs és Fényes
Réka ingatlanvételi kérelmében hozott 64/2010. (VI. 25.) számú határozatát fenntartja és
kiegészíti azzal, hogy a vevı a vízmosás megszőnésébıl fakadó vízelvezetési mőtárgyak
kialakításával összefüggésben semmiféle követeléssel nem élhet.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ügyrendi kérdésben teszek javaslatot a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásában.
Az SZMSZ-ben meghatározott idıt most értük el, melyet egy órával meg tudunk
hosszabbítani. Azt javasolnám, hogy vegyük elıre a 20-as, 19-es és a 18-as számú napirendi
pontokat. És hagyjunk fél órát a zárt ülésre tervezett napirendekre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most következne a legfontosabb napirendi pont, úgyhogy azt javasolnám, hogy ezt követıen
változtassuk meg a napirendi pontokat. Aki egyet ért a napirendek sorrendjének
megváltoztatásával, kérem szavazzon.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot,
miszerint a 15. napirendi pont után tárgyalásra kerül a 20-as, 19-es valamint 18-as
napirendi pont.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.

15. napirendi pont: 153/2010. sz. elıterjesztés: Gábor Lajos területrendezési ügye
Cser Angéla, képviselı:
Gábor Lajos 2007. évben vételi ajánlatot nyújtott be a korábban általa vásárolt terület még
önkormányzati tulajdonú részére. Ezt a képviselı-testület nem támogatta. Ezt követıen Gábor
Lajos pert indított az önkormányzat ellen a csapadékvíz nem megfelelı elvezetése,
birtokháborítás miatt. A per folyamán tartott egyeztetésekbıl kiderült, hogy az érintett elállna
a pertıl, ha a 855 hrsz. alatt felvett ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadát
megvásárolhatná. A Bizottság teljes egészében támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Módosító javaslatom lenne a határozathoz. Kerüljön bele, hogy amennyiben létrejön az
adásvétel, eláll a pertıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A per automatikusan megszőnik, hisz oka fogyottá válik.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Határozathozatal következik. Aki egyet ért a határozati javaslattal kérem szavazzon.
152/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 435/1044
eszmei tulajdoni hányadában álló, a Budakörnyéki Földhivatal ingatlannyilvántartásában Solymár, belterület 855 hrsz. alatt felvett, 1044 m2 térmértékő
ingatlanból a 435/1044 eszmei tulajdoni illetıséget bruttó 3 M Ft-os áron Gábor Lajos
részére értékesíti – amennyiben a Solymár, belterület 858/1 és 855 hrsz. alatt felvett
ingatlanokra a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodások, kártalanítási és
egyéb igény nélkül aláírásra kerülnek.
A szerzıdés további feltétele, hogy Gábor Lajos és neje a 854, 855 és 858/1 hrsz. alatt
felvett ingatlanokon keresztül folyó csapadékvíz miatt semminemő követelést, kártérítési
igényt nem támasztanak Solymár Nagyközség Önkormányzata illetve a Polgármesteri
Hivatal felé.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı 11 igen és 1 nem
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
16. napirendi pont: 158/2010. sz. elıterjesztés: A Közcsat Kft. tárgyaló munkacsoportjának
megválasztása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Közcsattal közös ügyeinket szeretnénk megoldani, és véglegesen rendezni. A KÖZCSAT
Munkacsoportba Pilisszentiván képviselı-testülete a Bizottságba 3 képviselıt delegált.
Solymár tekintetében is 3 képviselı delegálása a javaslatom. A munkacsoportnak az a
feladata, hogy készítse elı a megállapodást Solymár és Pilisszentiván között a Közcsat
ügyeiben. A határozati javaslat szerint Cser Angélát, Dobrovkáné Dér Borbálát, Takácsné
Nagy Esztert javasoltuk delegálásra. Határozati javaslathoz módosító javaslat?

Határozathozatal következik, aki egyet ért kérem szavazzon.
153/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közcsat
Kft. jövıjével foglalkozó bizottságba az alábbi képviselıket delegálja tagként:
1. Cser Angéla
2. Dobrovkáné Dér Borbála
3. Takácsné Nagy Eszter
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
17. napirendi pont: 157/2010. sz. elıterjesztés: A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Következı feladatunk a 2011. évi munkaterv meghatározása. Az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta. Az aljegyzı úr összeállította a munkatervet. Az ülések idıpontjai egyeztetve lettek.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Még annyit szeretnék módosítani az idırenden, hogy a május 30-ra tervezett Solymárért
kitüntetés, valamint Solymár mecénása díjat a május 2-ai ülésre tennénk át. Ennek
megfelelıen javaslom, hogy fogadja el a képviselı-testület.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem a bizottsági elnököket, hogy ismerve a testületi ülések idırendjét, ennek megfelelıen
alakítsák ki a bizottságok munkatervét is. Egyéb hozzászólás, javaslat? Nincs, köszönöm
szépen. Aki egyet ért a határozati javaslattal kérem szavazzon.
154/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a testület 2011. évi
munkatervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı egyhangú, 12 igen
szavazatával hozta meg.
I.
A MUNKATERV ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSAI
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete 2011. január 1. és december 31.
között 12 rendes ülést tart. Az ülések idıpontja a határozat táblájában található.
Az ülések kezdésének idıpontja: 16 óra.
A közmeghallgatás kezdésének idıpontja: 18 óra.
A munkatervtıl eltérı idıpontban rendkívüli ülést összehívni vagy újabb napirendi javaslatot
felvenni a szervezeti és mőködési szabályzatban (SZMSZ) foglalt szabályok szerint lehet.
A munkatervben tervezett állandó napirendek témái:
- rendeletalkotás, rendeletmódosítás;
- egyebek, melynek állandó témái;
- a polgármester tájékoztatója a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl,
intézkedésekrıl, a testületi határozatok végrehajtásáról;

- a bizottsági elnökök beszámolója a két ülés között tartott bizottsági ülésekrıl, illetve
ellenırzésekrıl;
- a testület hatáskörébe tartozó egyedi döntések.
Az elıterjesztések elkészítéséért felelıs személyt a testületi ülések tervezete megjelöli, az
egyebek keretében elıterjesztésre kerülı ügyek elıkészítésérıl az elıterjesztı gondoskodik.
Az elıterjesztéseket a tárgyuk szerinti önkormányzati bizottság elızetesen megvizsgálja, és
véleményét, javaslatát legkésıbb a testületi ülésen elıterjeszti.
A szükséges bizottsági ülés összehívását az elıterjesztı kezdeményezi a bizottság elnökénél.

II.

KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 2011.
Az ülés napja
Napirend
Elıterjesztı
2011. évi költségvetés rendeletének
2011. január 24.
polgármester
tárgyalása (I. forduló)
2011. évi költségvetés rendeletének
2011. január 31.
polgármester
tárgyalása (II. forduló)
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
2011. február 28.
egyebek
A szociális ellátások értékelése, átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi
Jegyzı
feladatok ellátásáról.
2011. március 28. Közcsat Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
Közcsat Kft.
szóló beszámoló
ügyvezetıje
Solymárért kitüntetés, Solymár
Oktatási Bizottság
mecénása
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
2011. május 2.
egyebek
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
Az Önkormányzat 2010. évi
polgármester
zárszámadása
2011. május 30.
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés
negyedéves végrehajtásáról (ha nincs
polgármester
elfogadva átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet)
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
2011. június 27.
egyebek
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
2011. szeptember 26.
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés
polgármester
féléves végrehajtásáról
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
2011. október 24.
egyebek
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek
2011. november 28.
2012. évi költségvetési irányelvek
polgármester
elfogadása (Koncepció)
Tájékoztató a 2011. évi költségvetés
polgármester

11.
12.

2011. december 5.
2011. december 12.

háromnegyed éves végrehajtásáról
KÖZMEGHALLGATÁS
Rendeletalkotás, rendeletmódosítás,
egyebek

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
18. napirendi pont: 156/2010. sz. elıterjesztés: Képviselı-testület munkáját segítı
informatikai rendszer vásárlása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez az elıterjesztés 2003 óta kerül a testület elé. A rendszer segítségével lehet a testületi
üléseket irányítani és zökkenı mentesen levezetni. Ennek a rendszernek a kiépítések 3,5
millió forint + áfa lenne, melyet nem kell egy összegben kifizetni. A rendszerhez hozzá
tartozik a teremhangosítás, konferencia rendszer, szavazatszámlálás, melynek eredménye akár
LCD tv-n is lehetséges. Ügyrendi kérdésben lehet hozzászólni a napirendekhez, idıkorlátot
lehet szabni a hozzászólásokhoz. Kiépítése nagyban segítené a képviselı-testület munkáját.
Részben megírja a jegyzıkönyvet, pontosan feljegyzi, hogy melyik képviselı mettıl meddig
szól hozzá az adott napirendhez. A tavalyi ÁROP pályázatból már megvásárolta ennek az
egyik háttérrendszerét az úgynevezett Elektronikus Döntéstámogató Rendszer „EdtR”-t.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Korábban már én is támogattam ennek a rendszernek a kiépítését. Sajnos az elmúlt évek során
ennek az ára megemelkedett, de korszerősödött. Lényegesen megkönnyítené a munkánkat.
Ordódy György, képviselı:
Szeretném jelezni, hogy egy analóg rendszer olcsóbb lenne.
Tordai Miklós, képviselı:
Az én meglátásom szerint a lecsökkent képviselıi létszám nem teszi indokolttá ennek a
rendszernek a kiépítését. Fıként, hogy megszorításokról beszéltünk korábban. Hiszen több,
mint 4 millió forintról van szó.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ezzel együtt azt gondolom, hogy egy nagyon fontos rendszer lenne.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
A jegyzıkönyv vezetés miatt javaslom a kiépítését, pontosabban követhetı lenne.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Én is támogatom a megvalósítását. Kérdésem lenne, hogy csak ez az egyedüli cég foglalkozik
ilyen rendszerek kiépítésével?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Magyar cégrıl csak errıl az egyrıl tudok. Ez a cég fı profilja.
Kıvári András, képviselı:
Módosító javaslatom lenne az analóg rendszerre. Sürgısen annak nézzünk utána, hogy
tényleg annyival olcsóbb lenne, mint az elıterjesztésben kapott részletes árajánlat, mert ebben
a helyzetben célravezetıbb lenne egy olcsóbb rendszer kiépítése. Javaslom, hogy a december
6.-i ülésre ismét vigyük be tárgyalásra.

Emesz Lajos, alpolgármester:
Azt gondolnám, hogy igaza van Ordódy képviselı úrnak, de az analóg rendszernek nincs
további fejlesztési lehetısége. Azt gondolnám, hogy ne lépjünk visszafelé. Szeretném, ha
testület most döntene errıl a rendszerrıl.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Én is támogatnám a korszerő, digitális rendszer támogatását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Konkrét módosító javaslat? Kıvári Andrásnak volt, hogy halasszuk el a döntést. Kérem
szavazzon, aki egyet ért.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 2 fı igen szavazattal 5 fı
nem és 5 fı tartózkodással a testület elvetette a módosító javaslatot, miszerint napoljuk
el a szavazatszámláló és konferencia rendszer vásárlásáról szóló napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm. Egyéb módosító javaslat? Amennyiben nincs más módosító javaslat, az eredeti
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 29-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 5 fı igen szavazattal 4 fı
nem és 3 fı tartózkodással a testület elvetette a határozati javaslatot, és elnapolta a
kérdést.
19. napirendi pont: 154/2010. sz. elıterjesztés: Dobrovkáné Dér Borbála tulajdonosi
hozzájárulás iránti kérelem
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Dobrovkáné Dér Borbála érintettségét bejelenti. Aki egyet ért, hogy kizárjuk a szavazásból,
az kérem szavazzon.
155/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Dobrovkáné Dér Borbála képviselıt a 154/2010. sz. elıterjesztés szavazásából kizárja.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı egyhangú, 11 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. A Mőszaki Bizottság tárgyalta. Megosztásról van szó. Az önkormányzat
hozzájárulása szőkséges.
Cser Angéla, képviselı:
A Bizottság támogatta a hídépítési kérelmet. De kérte a hivatalt, hogy az épülı híd ami
részben önkormányzati területen helyezkedik majd el, az összes üzemeltetési, felújítási
költsége az építtetıt terhelje majd.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Érdekelne, hogy kinek a tulajdonát fogja képezni a megépülı híd? Az építtetıét?

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, mert ı fogja a kivitelezést fizetni, és a további járulékos költségek is a kérelmezıt
terhelik. Amennyiben nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Aki egyet ért
kérem szavazzunk.
156/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy
Dobrovkáné Dér Borbála a tulajdonában álló Solymár, belterület 332/2 hrsz. alatt
felvett ingatlan megközelíthetısége céljából az önkormányzat tulajdonában lévı
Solymár, belterület 160 hrsz. alatt felvett vízfolyás fölé hidat építsen. Jelen tulajdonosi
hozzájárulás nem mentesít a szükséges hatósági engedélyek megszerzése alól.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (11 fı) képviselı egyhangú, 11 igen
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
20. napirendi pont: 155/2010. sz. elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva területrendezési ügye
Cser Angéla, képviselı:
Ferkelné Gısy Éva egy bizonyos területet elbirtokol az önkormányzattól, de egy bizonyos
területen beljebb helyezkedik el a kerítés. Ezzel a két területnek a cseréjérıl kér döntést. A két
terület nem azonos nagyságú, viszont az ingatlanon keresztül épült ki a közösségi csapadékvíz
elvezetı rendszer egy része, ezért támogatta az elızı testület a területrendezés határozat
szerinti változatát. Az új telekalakításhoz szükséges földmérési munka során megállapítottuk,
hogy a Turista utcát érintı útszabályozás a természetben már kialakult, így a régi vázrajz
szerinti 15 nm-es terület leadására már nincs szükség. Ennek megfelelıen a változási vázrajz
és a képviselı-testületi határozat módosítására van szükség.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
További hozzászólás?
Szeghy Krisztina, képviselı:
Egy kérdésem lenne, hogy a csatorna vázrajz alapján kiegyenesítésre kerül az ingatlan határ.
Megmarad a szabályozási szélesség a Kossuth utca tekintetében?
Cser Angéla, képviselı:
Megkaptuk a hivatal részérıl a választ, és megmarad a szabályozási szélesség.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor határozathozatal következik, aki egyet ért a határozati javaslattal,
kérem szavazzon.
157/2010. (XI. 29.) Képviselı-testületi határozat
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 116/2009. (VII. 24.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja. Ferkel Zoltán és Ferkelné Gısy Éva
kérelmére a Blum Gábor által készített, a Budakörnyéki Földhivatal által 5-1988/2009.
számon záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítást támogatja. Hozzájárul a
Solymár, belterület 1129/2 hrsz. alatt felvett, 102 m2 nagyságú önkormányzati és a
kérelmezık tulajdonában lévı 1124/6 hrsz. alatt felvett, 45 m2 nagyságú területek
cseréjéhez.

A csereterületek területnagysága miatti értékkülönbözetre nem tart igényt, mivel azt
kompenzálja a 1124/1-3 hrsz. alatt felvett ingatlanokat terhelı csapadékvíz elvezetése
miatti szolgalmi joggal keletkezı értékcsökkenés. A szolgalmi jog a községi csapadékvíz
Turista utcai rendszerének kiépítéséig, ill. átadásáig érvényes. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert a területrendezésre és a szolgalmi jog bejegyzésére
vonatkozó megállapodások aláírására.
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselı 11 igen és 1 nem
szavazatával hozta meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. A testületi-ülés elején jelzett hozzászólásokat még nyilvános ülésen kell
tárgyalni, javaslom kezdjük el.
Elsınek jelentkezett Szeghy Krisztina.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Az elsı beszámolóm a hulladékszállítással kapcsolatos. Úgy tőnik, hogy mőködik a
lakótelepen a heti kétszeri hulladékelszállítás. Folyamatban van még az ott maradt zöld
hulladékok elszállítása. Remélem ebben is elırelépés lesz.
Másik beszámoló röviden: Takácsné Nagy Eszter képviselı asszony és jómagam
kezdeményezésére november 13-án nagyszabású erdıtakarításon vettünk részt, pilisvörösvári
és solymári lakosokkal együtt. Nagyon köszönjük a polgármester úr segítségét. Hatalmas
mennyiségő hulladék került elszállításra. Mintegy 55 fıvel voltunk jelen.
Egy kérdésem lenne a polgármester úrhoz. Sokan kerestek meg a lakóteleprıl, hogy milyen
munkálatok folynak a PEMÜ területén, illetve milyen fejlesztési tervek várhatóak. Kérem pár
mondatban tájékoztassa a lakosokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Bontási engedélyt kapott az építéshatóságtól, hogy lebontsa a PEMÜ-tıl megvásárolt
csarnokrészt. Rendezi a területet, jövıbeni terveirıl konkrétan még nem tudunk.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Köszönöm szépen. Következı kérdésem a jegyzı úrhoz intézném. Nagyon sokan telefonálnak
a főtéssel kapcsolatban, illetve a légszennyezéssel kapcsolatban. Megoldást kellene találni,
hogy ne lehessen akármivel főteni.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Jelenleg sem lehet akármivel főteni. A gondot inkább a kémények rossza állapota okozhatja.
Ha bárki valamilyen rendellenességet észlel szomszédjában, az kérem jelezze. Ki fog menni
az építéshatóság, vagy a kéményseprı kft. Ha szabálysértést követ el, az pénzbírsággal járhat.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Köszönöm szépen. Akkor számíthatok a jegyzı úr együttmőködésére?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Igen.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Számomra nem tőnt fel, de meg szeretném kérdezni, hogy milyen összegő a képviselıi
illetmény.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A jelenlegi költségvetési évben bruttó 10 ezer forint havonta. Bizottsági elnököknek 20 ezer.
Ez az amit a jövı évi költségvetésben módosítani kell. Ezt én már jeleztem. De mindenképpen
a testületi ülésen való megjelenéstıl függı legyen.
Szeghy Krisztina, képviselı:
Köszönöm szépen. Kérdésem lenne, hogy ez az összeg mikor kerül átutalásra, mert szőkséges
lenne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A tiszteletdíjak számfejtésérıl a humánpolitikai munkatárs gondoskodik általában
negyedévente kerül utalásra.
Megadom a szót Kıvári Andrásnak.
Kıvári András, képviselı:
Köszönöm polgármester úr. Elsı kérdésem, hogy a PEMÜ bontásáról miért nem értesítették a
lakótelepen élıket? Hiszen, ha szomszéd építkezési engedélyt kap, arról tájékoztatja az
építéshatóság.
A második kérdés a levélelszállítással kapcsolatos. Miután problémát jelent a Saubermacher
Bicske cégnek a zöld hulladék elszállítása, mi lesz a megoldás?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sajnos téves információ alapján ismét ki lettek rakva zöld hulladékot tartalmazó zsákok. A
Saubermacher a kiírt idıpontban ténylegesen elszállította a kirakott zsákokat. De meg fogjuk
valamilyen formában találni a megoldást az elszállításra.
Az elsı kérdésre: a szembe szomszéd nem minısül szomszédnak. Amennyiben már ez
elıfordult, ez azért lehetett, mert az útalap nem lett lejegyezve. Ezért lehetséges, hogy
szomszéd voltál az építkezésben. De különben nem kap a szembe szomszéd értesítést az
építkezésrıl.
Kıvári András, képviselı:
Én egyeztettem a közös képviselıkkel a lakótelepen. A kérdés az volt, hogy idáig elszállította,
most mi lesz a megoldás?
A közlekedési koncepcióban szerepel a Terstyánszky útról való rákötése a Rákóczi útra. Ez
megvalósítható-e?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a PEMÜ területe, amennyiben meg tudunk egyezni, ezt is elıvehetjük. És ezzel is
próbálhatunk egyezkedni. Súlyosbítva van, hogy a KEMIPUR bevezetı útja nem létezik.
Továbbá ott lefelé vezet a mi gyalogos járdánk.
Cser Angéla, képviselı:
Hutweide alsó lakói kérnek segítséget szervezésben a hivataltól az ingatlanok szabályozásával
kapcsolatos ügyek tárgyalására. Kérik a hivatalt, hogy levél formájában hívják fel az ottani
lakosok figyelmét egy-egy ülés idıpontjára.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ennél többet már nem tudunk tenni az ügy érdekében. Itt ülnek a szakemberek, a lakosok
rendelkezésére állnak minden alkalommal. A tulajdonosoknak kell megegyezni egymással.
Egyetlen akadálya van az építési telkek kialakításának, és az pedig az ott élık.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Nem kívánok hozzászólni, csak annyit mondanék, hogy egy kiküldött tértivevényes levél 400
forintba kerül. Volt már alkalom, hogy aláírás közelében volt az ügy, de akkor egy-egy lakos
vagy még többet szeretett volna, vagy egyszerően azt mondta, hogy nem írja alá, mert vár
még. Ennek az ügynek az elintézése már nem a hivatalon múlik, kizárólag a lakosokon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megadom a szót Takácsné Nagy Eszter képviselı asszonynak, aki jelezte beszámolási
szándékát.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Az idıre való tekintettel ezt a beszámolót elhalasztanám. Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Felajánlanám, mint a körzetben megválasztott képviselı, bemegyek a jövıhét folyamán a
KEMIPUR vezetıségéhez, és megkérdezem, hogy mit csinálnak ott, és foglak benneteket
tájékoztatni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most voltak bent egyeztetni a fıépítésszel. Ami biztos, hogy most bontanak, de meg tudom
adni az igazgató úrnak a számát.
Ordódy György, képviselı:
A Vörösmarty utca Shell kút felıli végénél kövek lettek lerakva, kérnénk a segítségét a
balesetveszélyes helyzet elhárítására, és a kövek elszállítására.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Már volt rá példa, hogy a lakosok a területük védelmében köveket raktak ki a ház elé, de ez
valóban veszélyes. Értesítve lesz a falugazda csoport, és össze lesznek szedve.
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános ülésünket bezárom. 20:00.
Solymár, 2010. november 29.
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