Jegyzıkönyv
Közmeghallgatásról
Idıpont: 2010. november 18. (csütörtök)
Helyszín: Solymár-Apáczai Csere János Mővelıdési Ház-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Ordódy György, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Kıvári András, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Takácsné Nagy Eszter Annamária, képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna –NKÖ elnök
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit! A közmeghallgatást megnyitom, megállapítom hogy a
képviselı-testület tagjai határozatképes számban megjelentek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 18-án
megtartott közmeghallgatásán megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 0
fı, tehát a Képviselı-testület határozatképes.
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Én elvállalom.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Én elvállalom.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 18-án
megtartott közmeghallgatásán 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 Dr. Szentkláray Ferenc képviselı-és, Dobrovkáné Dér
Borbála képviselık hitelesítsék.

1. számú napirend: Polgármesteri beszámoló.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szokásoknak megfelelıen prezentáció formájában ismertetem az elmúlt év eredményeit és a
2010. év terveinket, a költségvetés fı számait.
A 2010. évi választások alkalmával új tagokra cserélıdött a testület, akiket ezúton kívánok
bemutatni Önöknek:
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı
Emesz Lajos, alpolgármester
Gaal Gergely, alpolgármester
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı
Cser Angéla, képviselı
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı
Ordódy György, képviselı
Lırincz Beáta, képviselı
Kıvári András, képviselı
Tordai Miklós, képviselı
Szeghy Krisztina, képviselı
Takácsné Nagy Eszter Annamária, képviselı
A beszámoló után kérdéseket lehet majd feltenni. Kérem, mutatkozzanak majd be.
A polgármester megtartja diavetítéses elıadását

2. számú napirend: Lakossági hozzászólások, vélemények, javaslatok.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Koncepció: ez olyan terv melyet a november 29-i képviselı testületi ülésen fogunk
megbeszélni, ehhez szükségünk van az önök véleményére, elképzelésére, tanácsára is. Ez a
koncepció kicsit másként készült, mint eddig.
Változások: eddig nem szerepelhettek: városgazdálkodási feladatok kiszervezése saját cégbe,
mely így költségtakarékos és hatékonyabb.
Régi ügyeink megoldása: Pemü egyeztetések, sportcsarnok és környékének rendezése,
bevásárló központtal való egyeztetések, közcsat kft. végleges megoldása.
Koncepció készül: bevétel, kiadás, rendeltek alkotása (szociális, szennyvíz, közterület
használat stb.)

2

Emesz Lajos, alpolgármester:
Bizonyos díjakat emelnünk kell, mert nem tudjuk tartani az eddigi árakat. Ezekrıl a testület
dönt majd. Pl. szemétszállítási díj.
Kiadások: nagyon nagy része az állami normatívák pótlását szolgálja, hogy az intézmények
feladataikat jól el tudják látni.
202 közalkalmazott, köztisztviselık bére, amit biztosítanunk kell a törvényi változás
figyelembe vételével. Egy tételt a jutalom keret nagyságát 30% kívánjuk emelni. Az
intézményvezetık jutalomkerete 3 havi illetményük lenne. Ezek tervek. Ezek illetnék mega
köztisztviselıket is.
Tavaly 40 millió forintot fordítottunk nehéz sorsú solymári lakosok támogatására.
Változás: az intézményi struktúrákat helyre kívánjuk tenni, ennek részeként a Lustige Zwerge
óvoda önállóságát teljes mértékben kívánjuk biztosítani.
Alapítványok támogatása: összegszerőségében marad az eddigi támogatás, elnyerésére más új
módon lesz lehetıség. Ezután pályázni kell majd a támogatásra. Az évenkénti beszámolási
kötelezettségeik megmaradnak.
Az ünnepségeket továbbra is megtartjuk.
A költségvetési egyensúly megtartásának érdekében az intézményeknek tartalékot kell
képezniük a mőködési keretük 4%-val.
Bevételek:
Normatívaként összesen 24 millió forinttal kevesebbet fogunk kapni az államtól. Egyedől az
üzemeltetési feladatokra fogunk talán többet kapni.
Hitel: ezt vissza is kell fizetni. Bevételeink csökkennek, ezért nagyon alaposan körbe kell
járnunk. Létre hozzuk a Solymár Nagyközség polgármesterének tanácsadó testületét, hogy
ezzel is segítsük a település munkáját.
Adó koncepció: ha nem szükséges nem kívánunk hozzá nyúlni. Építményadók esetében eddig
minden solymári lakos mentességet élvezett. Felvetıdött valamilyen módon a hétvégi házak
megadóztatása.
Iparőzési adóval kapcsolatosan is változásokat tervezünk.
Kıvári János:
 Régen már megemlítettem: a sportot fejlesszük, a sporttelep átvételével egyet értek, ha
a sporttelepet átvesszük, akkor úgy tegyük, hogy solymári területet ne adjunk érte
cserébe. Kössünk szerzıdést. Ebben az évben 2 millió forint volt betervezve, 17 millió
volt betervezve az egyesületek számára. Ha megnézzük mennyi a sportoló és milyen
eredményeket hoztak solymár számára akkor ez az összeg nem túl sok. Eddig 11
játékosunkat vitték el, akiket mi neveltünk ki. Többet érdemel. Mibıl?: solymárnak
van két újságja az egyikre az önkormányzat rengeteg pénzt fizet, de minek. Szerintem
feleslegesen fizet. Ha nem kapna ennyi támogatást, akkor azt lehetne sportra fordítani.
 Én a lakótelepen lakom. Ami eddig számkivetett körzet volt. Kérem, nézzenek rá. Ezt
a részt Dankó telepnek hívják. Amennyiben ezt a nevet Dankó András volt KISZ
titkárról kapta, akkor legyen Dankó András, ha viszont nem tıle kapta, akkor ne
legyen Dankó telep, legyen akkor sváb neve.
 Önök megalkották a 2010. költségvetést, amelyben megállapították a szemét díját,
mely most emelkedett a solymáron lakók egy részének számára anélkül, hogy valóban
emelkedett volna. Hogyan lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, hogy az eddig vállalt
szemét szállítási koncepciót, ami hetente két alkalom volt, azt lecsökkentették heti egy
alkalomra.
 Számos beígért járda nem készült el.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Sport: nem 2 millióval, hanem közel 20 millióval támogatjuk. A solymári sport klub
2,1 milliót kap, mint civil szervezet, 5 millió forint támogatást adunk a sportcsarnok
mőködéséhez, 6 millió forintot fizetett az iskola a sportcsarnoknak bérleti díjként ami
szeptemberben a duplájára emelkedett. A Waldorf is komoly pénzeket fizet a
sportcsarnoknak. Tehát kap az iskoláktól kap bérleti díjakat és egyéb bevételei is
vannak.
 Pemü sporttelep: 1992-ben megtörtént privatizálása során került be a Pemü
tulajdonába. 7 hektár területrıl van szó. Ezt a sporttelepet bármikor bezárhatja. A
Pemü 600 millióért azonnal oda adja nekünk, de nekünk nincs rá ennyi pénzünk.
Pályázni nem tudunk ilyesmire, mert nincs ilyen pályázat. Területcserével tudjuk csak
megoldani.
 Lakótelep: tavaly 2 millió forintért teljesen felújítottuk a játszóteret, megújítottuk a
lépcsıt, a parkoló részt megújítottuk, megépítettünk 3 járdát, a játszótér mellett
megépítettünk 2 járdát.
 Dankó telep: láttam én is a térképen, általában „barackosnak” szokták nevezni, de
ennek utána nézünk.
 Szemétdíj: 2001. évben sajnos a korábbi testületnek sikerült kötni egy jogellenes
szerzıdést, ami miatt a cég keresi azokat a pontokat ahol „be tud nekünk tartani”. A
jelenlegi 1460 forint havi szemétszállítási díj azért ennyi mert az önkormányzat 8
millió forinttal támogatja meg a díjat.
 Járda: Terstyánszky út másik oldalán nincs még járda. Sajnos még mindig vannak
Solymáron olyan területek ahol egyáltalán nincs járda, sıt aszfaltos út sincs.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A lakótelepi szemét problémáról hétfın értesültem, fel is vettem a kapcsolatot Rák József
igazgató úrral aki arra hivatkozott hogy nincs benne a szerzıdésükben, hogy ık a lakótelepen
heti kétszer szállítsanak szemetet. Szegi Krisztina, aki megtudta, hogy mi történt azonnal
autóba ült és elintézte, hogy heti kétszer lesz szállítás ebben az évben.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıbbi szemétszállítási díj 110 L lecsukott tetıre vonatkozik. A jövıben (a közbeszerzés
sikeres lazajlásával) matricás rendszer lesz a kuka méretének megfelelı díjfizetéssel.
Igyekszünk, ezt a szemétszállítást átvenni. Most ezt számoljuk, tervezzük.
Tallér János:
Györgyhegy utca: a bal oldal végig be van építve, jobb oldalon van néhány ház, teljes
közmővel. Vagyunk néhányan, akik szeretnénk építeni, de ezt a területet kivonták a
mezıgazdásági területbıl és 2008. évben belterületbe vonták, majd három évre ezen a
területen zárolták az építhetıséget. Nem tudunk építkezni. Ez a zárolás 2011. február 1. után
feloldódik akkor mi lesz velünk? Megkérem Gaal Gergely képviselı urat, aki szívén viseli a
Györgyhegy utca ügyét, hogy segítsen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van egy szabályzási terv, amit végre kell hajtani. Ehhez az kell, hogy a tulajdonosoknak meg
kell egyezniük. Ehhez nagyon sok segítséget tudunk nyújtani, (ügyvédi kapacitás, terem) de
ebben az ott lakóknak kell megegyezniük. Én szerencsésnek találnám, hogy ilyen esetekben
ugyan azt a rendszert bevezetni, mint ami a víztársulati törvény is tartalmaz. A víztársulati
törvény arról szól, ha az ott lakók 2/3 beleegyezik akkor meg kell csinálni és pont. Sajnos
telekalakításnál, amíg minden tulajdonos nem egyezik bele, addig nem tudjuk ezt végre
hajtani. Addig, amíg a szabályozási terv nincs végrehajtva, addig nem lehet építési telkeket
kialakítani.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem szépen én egyszer azt merészeltem mondani testületi ülésen, hogy két állampolgár van
ezen a területen, aki nem ért egyet és ezzel akadályozza az érvényben levı szabályozás
megvalósulását.
Tisztelt hölgyeim és uraim: jövı héten pénteken megyek a Balassagyarmati Bíróságra ahol
rágalmazásért feljelentettek engem, Dauner Henrik - és Budavári László képviselı urakat,
hogy mi ilyen csúnyát mondtunk.
Tényleg nagyon együtt érzek azokkal akiknek ott van a telke és simán építési telekké lehetne
alakítani, önként leadná a területet az út kialakításához csak hajtsuk végre a szabályozást és a
akkor egy-két ember miatt ezt nem lehet megoldani. Sajnos az építési jogszabályok úgy
szólnak, hogy mindenkinek bele kell egyeznie.
Borovszki Éva:
Meglepıdtem, hogy most nem lesz szociális bizottság. Ezután mi lesz a méltányossági vagy
rendkívüli helyzetekben való döntéssel?
A beruházások költségeit megszoroztam és ebbıl az derült ki számomra, hogy az orvosi
rendelıbıl nem lesz semmi az elmúlt négy évben. Fontos az oktatás, óvoda, bölcsıde, de az
egészségügyi ellátás is fontos. Ha itt ebben az ügyben nem történik semmi, akkor attól tartok,
hogy az orvosi rendelı a kollégáim fejére fog omlani. Állítólag már az ÁNTSZ is szóvá tette.
Az orvosi rendelı miért került olyan hátra?
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az orvosi rendelıvel kapcsolatosan ma írtam alá egy megrendelıt, a tisztasági festésre az
orvosi rendelıbe.
Szociális Bizottság: alapvetı oka, hogy így lényegesen gyorsabban és hatékonyabban lehet
így elbírálni a rendkívüli eseteket. Van rendszeres és méltányossági segélyek. A kérelmek
elbírálása a polgármester hatáskörében van, aki ezt a jogát átadta az alpolgármesternek.
Szakértı kollégák segítik munkánkat. Egy nap alatt el tudjuk bírálni a rendkívüli eseteket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az orvosi rendelıt fejlesztjük, ahogyan tudjuk. Nagy értékő gépeket veszünk. Folyamatosan
igyekszünk karbantartani. Az ÁNTSZ valóban szóvá tett egy-két dolgot, de ezeket már
kijavítottuk. Tény, hogy fejleszteni kellene. A fejlesztést egy buldózerrel fogjuk kezdeni.
2003-2004-ben Csernyus Lırinc tervezett egy nagyon szép rendelıt, amit sajnos ma már nem
lehet megvalósítani, többek között a jogszabályi változások miatt. Sajnos ilyen pályázatot
most nem hirdetnek meg. A beruházások sorrendje: források rendelkezésre állása, tervek
elkészülte, pályázatok meghirdetése.
Jablonkay Sándor:
Bevételi és kiadás oldalon szerepel az önkormányzat felelıssége. Itt van egy harmadik része
is a lelke az embereknek. Zavarnak a következık:
 Kálvária el van zárva lánccal.
 Nekünk egy szarka várunk van egy rabló várunk van-ezen változtassunk.
 Ez a fórumot évente 3-szor tartsák meg, hogy a lakosság el tudja mondani, hogy mit
szeretnének és kinek mi fáj.
 A Vidékfejlesztési Minisztérium konferenciáján hangzott el az az elképzelés: hogy a
magyar EU elnökség alatt Magyarország a hangsúlyt a fenntartásra és fejlıdésre
helyezi. Ennek keretében terveznek egy elıadás sorozatot. Továbbá vissza akarják
hozni, meg akarják védeni a régi fajtákat, a bio gazdálkodást.
 Solymáron erısíteni kell a gazdálkodást. A külterületrıl soha nincs szó.
 Kárpótlás rendezetlen kérdése. Nekünk ez fontos. 2014 –tıl a pót moratórium is lehet
hogy lejár.
 Az önkormányzat nem akar földet vásárolni? Pl: Komposztálás céljára
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Kálvária: hatóság nézzen utána.
 Szarka vár: ez a név ragadt rá, de folyamatosan próbálunk rajta változtatni.
természetesen a hivatalos neve Solymári Vár.
 Mi bármikor tarthatunk közmeghallgatást, de általánosságban elmondható, hogy
nagyon kevesen voltak rajta eddig.
 Solymáron nagyon drágák a telkek árai, ezért nem tudjuk megengedni magunknak,
hogy telkeket vásároljunk.
 Mezıgazdaság: vannak olyan dolgok, amiken nem lehet átlépni. Jogi problémák,
kárpótlás, magasabb rendő jogszabályok stb.
 Kárpótlás: bonyolult ügy. Az Igazságügyi Hivatal fogja lefolytatni, hogy mikor azt
nem lehet biztosan tudni.
Gaal Gergely, képviselı:
Lakossági fórumok szervezése nagyon nehéz, itt most sokan vannak. Én szeretném, ha a
költségvetésben lenne külön keret a lakossággal való kapcsolattartás fedezésére. (internet,
újság)
Molnár Sándor:
 Polgármester úr nem tett említést a temetı melletti körforgalomról. Lesz körforgalom?
Ha a vasút nem épül meg akkor a körforgalmat kellene megépíteni.
 A Sport utcába fekvı rendırt kellene elhelyezni, 30-as tábla kint van- senki nem tartja
be. Kérem valamilyen mőtárgy elhelyezését, helyi rendırséget megkérni radarozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Ha megépül az M0 északnyugati szakasza, akkor itt megindul egy nagyobb forgalom.
A temetınél a körforgalom tervei elkészültek, költsége körülbelül 80-100 millió forint
lesz, de elıbb meg kell oldani a Krautgarten szabályozását, a temetı bıvítését.
Az Auchan felépíti további áruházait, ehhez a szerkezeti tervet módosítani kell.
 A fekvı rendır telepítése megoldható, de elég „hangos” lesz, tehát jól gondolják meg,
hogy melyik ház elé kerüljön. Állami úton nem intézkedhetünk. A rendırség
megígérte, hogy lesz Solymáron radarozás. A közlekedési bizottság igyekszik tenni ez
ügyben valamit.
Böröcz István:
 Forgalom növekedés reggel, este.
 Óvoda, bölcsıde építse elıtt meg kellene oldani a forgalom kérdését, ami ott még
nagyobb lesz. Ezt még az építkezés elıtt meg kellene oldani.
 A közmőveket elızetesen megfelelı méretben kell biztosítani, hogy utána ne okozzon
problémát. A talajmechanikának fontos szerepe van, kérem figyelembe venni.
 Sport: nagyon jó lenne egy uszoda itt Solymáron.
 Orvosi rendelı: szakrendelı lesz –e itt solymáron?
 Templom téren soha nincs parkolóhely.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Óvoda: teljesen egyet értek. Megvannak a koncepciók a megfelelı közlekedés
biztosítása szempontjából. A lámpás csomópontot tervezés alatt van ezen a területen,
de a hatóságtól mind a mai napig nem érkezett választ ez ügyben.
 Közmővek: hálózati üzemeléső tőzcsapot nem tudunk telepíteni ezért tőzi víz tárolót
kell építenünk a területen.
 Sport: nagyon jó lenne, de sajnos nagyon drága. Városként tudtunk volna rá pályázni.
Elıbb az óvodát, iskolát kell megoldani.
 Négy szakrendelés van solymáron. Egy labor (mármint a szolgáltatás) nagyon jó
lenne itt helyben.
 Templom tér parkolás: egyet értek. A közlekedési bizottság most dolgozik az ügyön.
Kék zónás parkolást akarunk bevezetni.
Major Pál:
Vasútállomás: hogyan alakulnak ott a dolgok a Major utcában?
Hol lehet a terveket megtekinteni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az átjáró megszőnik, két oldala parkoló lesz. Az állam az itteni területet kisajátítja majd.
Rókus utcával kapcsolatosan a tervezıkkel sokat veszekedtünk. A konkrét tervek
megtekintése természetesen lehetséges ügyfélfogadási idıben Fábián Tündét kell keresni, aki
megmutatja.
Nagyváradi Szőcs Mihály:
 Ahol buszmegálló van ott legyen zebra is. Az állomás elıtt borzalmas közlekedési
helyzet van. A buszmegállóban nincs utas váró. Lesz az állomáson váróterem?
 Az állomáson lesz-e újságárus bódé?
 Az állomás elıtti közlekedési tükör, ha nem lenne jobb lenne.
 Auchan épített egy körforgalmat, buszmegállót, csak a 164 –es busz nem talál oda.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Az állomás elıtt található buszmegállóhoz, ami kanyarban van zebrát nem lehet tenni.
 A volán két javaslatot tett az állomás elıtti buszmegálló elhelyezésére. Mind a kettı
azzal jár, hogy ott autók nem tudnak majd parkolni. Vagy buszmegálló lesz, vagy
parkoló. Közlekedési bizottság fogja tárgyalni.
 Az állomáson lesz utasváró. Az épület megmarad, sıt nagyon szépen helyre fogják
állítani.
 Ha az újságos megél, akkor oda megy. Ez vállalkozás kérdése.
 Valamennyi helyközi közlekedést át fogja venni a volán, egyenlıre így néz ki. A volán
busz elméletileg fog járni az Auchan felé. A tükör be lett állítva, szerintem jó helyen
van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm, hogy eljöttek. Jó éjszakát kívánok. Ezennel a közmeghallgatást bezárom.
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Solymár, 2010. november 18.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
mb.aljegyzı

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

…………………………………..
Dr. Szentkláray Ferenc
képviselı

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