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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntök minden jelenlévıt, a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselıit és Solymár
megjelent lakóit.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı, hiányzik 4 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én elvállalom.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. November 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Dobrovkáné Dér Borbála - és Takácsné Nagy Eszter, képviselık
hitelesítsék.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Mindenszentek ünnepén a forgalom irányítás és a gépkocsik ki-be állás területén elvégzett
irányító munkát valamint a gyalogos forgalom irányítását nagyon jó volt látni. Köszönöm a
polgárıröknek a munkát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban nagyon profin irányítják a munkát ebben a csomópontban.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kiküldött hat napirendhez még szeretném a 7. 8.9. napirendi pontokat felvetetni. Mivel ezek
sürgısségi indítványok egyenként kell róluk szavazni.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Én szeretnék szünetet kérni, hogy ezeket az elıterjesztéseket át tudjuk nézni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a 136/2010. számú elıterjesztést.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy felvegyünk
napirendünkre a 136/2010 –es számú elıterjesztést. (16:08:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a 137/2010. számú elıterjesztést.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy felvegyünk
napirendünkre a 137/2010 –es számú elıterjesztést. (16:08:49)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a szóbeli elıterjesztést.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
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nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy felvegyünk
napirendünkre a szóbeli elıterjesztést. (16:08:58)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.
(16:09:00)
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
A 133/2010. számú elıterjesztésrıl nem szavaztunk. Az elsı kiküldött napirenden még nem
volt rajta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a 133/2010. számú elıterjesztést.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy felvegyünk
napirendünkre a 133/2010 –es számú elıterjesztést. (16:09:52)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e így ezzel együtt a végleges napirendet?
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Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.
(16:10:00)

1. számú napirend: 130/2010. számú elıterjesztés: Csoportos gyógytornász.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Az Ezüstkor Gondozási Központ az erıteljesen jelentkezı igények és az általuk ellátott idıs
emberek egészségének minél további megırzése és javítása érdekében szolgáltatási körét
bıvíteni szeretné szakképzett gyógytornász közremőködésével. A gyógytornász igénybevétele
történhet az intézményben csoportos foglalkozás keretében térítésmentesen és megrendelhetı
otthoni szolgáltatás keretében a háziorvos javaslata és a gyermekjóléti és szociális ellátásokról
szóló rendeletben meghatározott szociálisan rászorult személyek részére térítés ellenében.
A térítés mérteke megegyezik a rendelet házi segítségnyújtás térítési díjával. Óránként 100200-300 forintot fizetnek jövedelemtıl függıen az intézménynek.
A fentiek figyelembevételével javaslom a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
12/2009. (IX.28.) önkormányzati rendeletének módosítását az elıterjesztésben foglaltak
szerint.
Emesz Lajos, alpolgármester:
Ma kaptam egy nekem címzett e-mailt Szeghy Krisztina képviselı asszonytól, hogy a mai
ülésünkön nem tud részt venni, de kéri, hogy az egyes napirendi pontokhoz írt észrevételeit
olvassam fel. Ezt a levelet és a napirendekhez írott megjegyzésére adott válaszaimat
mindenkinek átküldtem e-mail-ben. Én viszont válaszomban vállaltam, hogy felolvasom az ı
általa írottakat, de kommentálni nem tudom és nem is akarom. Az egyes napirendekhez főzött
javaslatait nem tudom elıterjeszteni, mert a képviselı csak személyesen tehet indítványt pl. az
elıterjesztés visszavonásához. A napirendekhez amennyiben a testület kéri felolvasom a
képviselı asszony által írottakat, ha nem kéri akkor mindenki elolvassa.
Szeghy Krisztina, képviselı levele:
"(2) A térítés mértéke megegyezik a rendelet házi segítségnyújtás térítési díjával a 3. függelék
szerint.”
„Az elıterjesztés nem kellı körültekintéssel lett elkészítve és ellenırizve. Nincs benne a
hivatkozott melléklet. Hiányolom a hivatkozást a 44/2010.sz. határozatra. Számomra nem
derül ki az elıterjesztésbıl, hogy ennek a módosításnak milyen forrásigénye van, illetve mi a
tervezett bevétel a térítéses igénybevétel szempontjából,. Javaslom az elıterjesztés
visszavonását, kiegészítését, és a következı képviselı-testületi ülésen történı benyújtását.”
Emesz Lajos, alpolgármester:
A hivatkozott függelék a Solymár Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) önkormányzati rendeletének függelékeiben található.
Abban az esetben ha nincs mellette költségvetési -modósítási javaslat, akkor értelemszerően
az
Intézmény
gazdálkodja
ki
a
tárgy
évre
vonatkozó
kltsgv-bıl.
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Egy újonnan induló szolgáltatás esetében nehezen tervezhetı a bevétel is, de ebben az esetben
ez nem lényeges kérdés, hiszen ez csak iránymutató az igénybevevık számára.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Rendelet módosítás esetén célszerő az adott rendeletet elolvasni.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Kérem az elıterjesztıket, hogy az elıterjesztésbe írják bele (pl. itt a gyógytornász) a forrást.
Hiszen aki még nem végzett bizottságban ilyen jellegő
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha forrást nem rendelünk hozzá és a feladat mérete nem milliós tétel, akkor az az intézmény
vezetı feladata, hogy azt kigazdálkodja.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
1.§ (3.) a csoportos gyógytorna az mi akar lenni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez véletlenül benne maradt. Köszönöm. Ezt kérem javítani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 12/2010.(XI.3.) számú rendeletével elfogadta az
alábbiakat: (16:18:14)
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2010 (XI.03.) sz. önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzata
a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekjóléti és szociális
ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
(1)
•
(3)

A Rendelet 23. § (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„23. § (3) f) heti egyszeri alkalommal, csoportos gyógytorna”
A Rendelet 24. § (1) bekezdése az alábbi a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) lakásban végzett gondozási tevékenység (pl.: betegellátás, fürdetés, gyógytorna)”
A Rendelet az alábbi „Otthon nyújtott gyógytorna ellátás” Alcímmel és 24/A. §-szal
egészül ki:
„Otthon nyújtott gyógytorna ellátás
„24/A. § (1) A gyógytornász igénybevétele történhet az intézményben csoportos
foglalkozás keretében térítésmentesen és megrendelhetı otthoni szolgáltatás keretében
a háziorvos javaslata és e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott szociálisan
rászorult személyek részére térítés ellenében.
(2) A térítés mértéke megegyezik a rendelet házi segítségnyújtás térítési díjával a 3.
függelék szerint.”
2. §

1. E rendeletmódosítással Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy e
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.
2. E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik.

2. számú napirend: 131/2010. számú elıterjesztés: 2011. Évi belsı ellenırzési
terv elfogadása.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) sz. korm. rendelet a
belsı ellenırzés tervezésével kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:
„18. § Az ellenırzési munka megtervezéséhez a belsı ellenırzési vezetı kockázatelemzés
alapján éves ellenırzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetıje hagy jóvá.
19. § A belsı ellenırzési vezetı stratégiai tervet készít, amely - összhangban a költségvetési
szerv hosszú távú céljaival - meghatározza a belsı ellenırzésre vonatkozó stratégiai
fejlesztéseket, és az alábbiakat tartalmazza:
a) a hosszú távú célkitőzéseket, stratégiai célokat;
b) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer értékelését;
c) a kockázati tényezıket és értékelésüket;
d) a belsı ellenırzésre vonatkozó fejlesztési tervet;
e) a szükséges ellenıri létszám és az ellenıri képzettség felmérését;
f) a belsı ellenırök hosszú távú képzési tervét;
g) a belsı ellenırzés tárgyi és információs igényét;
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Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
h) az ellenırzés által vizsgált területeket, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy
tevékenységében szükséges változásokat.
21. § (1) A belsı ellenırzési vezetı - összhangban a stratégiai tervvel - összeállítja a
tárgyévet követı évre vonatkozó éves ellenırzési tervet.
(2) Az éves ellenırzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belsı
ellenırzés rendelkezésére álló erıforrásokon kell alapulnia.
(3) Az éves ellenırzési terv tartalmazza:
a) az ellenırzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre;
b) a tervezett ellenırzések tárgyát;
c) az ellenırzések célját;
d) az ellenırizendı idıszakot;
e) a szükséges ellenırzési kapacitás meghatározását;
f) az ellenırzések típusát és módszereit;
g) az ellenırzések ütemezését;
h) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.
(4) Az éves ellenırzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem
szereplı soron kívüli ellenırzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.
(5) Az éves ellenırzési tervet a belsı ellenırzési vezetı a költségvetési szerv vezetıjének
egyetértésével módosíthatja.
(6) Soron kívüli ellenırzést a költségvetési szerv vezetıjének javaslatára, illetve a belsı
ellenırzési vezetı kezdeményezésére lehet végezni.
22. § (1) A költségvetési szerv belsı ellenırzési vezetıje a tárgyévet követı évre vonatkozó
éves ellenırzési tervét megküldi a fejezet felügyeletét ellátó költségvetési szerv belsı
ellenırzési egységének vezetıje (önkormányzati költségvetési szerv esetén a jegyzı, többcélú
kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet
vezetıje) részére minden év november 15-éig.”
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (6) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik:
„92.§ (6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a képviselıtestület az elızı év november 15-éig hagyja jóvá.”
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A belsı ellenır évente megújuló megbízási szerzıdés alapján dolgozik. A megbízási díj
ellenıri nap alapján kerül kiszámlázásra, ami egy ellenıri nap=22.000 forint. Az éves
költségvetésben szerepel. A belsı ellenırzés vezetıje: Nagy Orsolya, aki korábban a pénzügy
minisztériumban dolgozott és ennek a szakterületnek legjobb ismerıje. Nem csak a
polgármesteri hivatal, hanem az intézmények legnagyobb megelégedésére végzi munkáját.
Nagy Orsolya, belsı ellenır:
Sokakkal még nem találkoztam. A belsı ellenırzést az önkormányzati törvény és a 193/2003.
(XI.26.) sz. korm. rendelet szabályozza. Ezek alapján kötelezı évente belsı ellenırzést
végezni. Kockázat elemzést végzünk, melyhez készítünk egy kérdı ívet, melyet minden
intézménynek és a hivatal minden irodájának kiküldtünk. Az ezekre adott válaszok és
aljegyzı úrral való egyeztetés során dolgoztuk ki azt, hogy milyen igények lennének a
következı évben az ellenırzésre. Az elmúlt években sokat vizsgálatuk a szabályozottságot. Most a
költséghatékonyságot, teljesítményértékelést fogjuk vizsgálni.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A belsı ellenırzési jelentést nem kell jóváhagyni, a jelentést a tárgyévet követı márciusában
a képviselı-testület tudomásul veszi. Ettıl én sokkal több anyagot kapok.
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Szeghy Krisztina, képviselı levele:
„A megküldött anyag hiányos. Az elıterjesztésbıl nem látható, hogy a költségvetést milyen
összeggel terheli ez a belsı ellenırzési program. Nyilvánvaló, hogy erre a szolgáltatásra
szükség van, de nem tudjuk, milyen szerzıdés áll mögötte, hány évre szól, és évenként ez
mennyibe kerül a településnek. Javaslom az elıterjesztés visszavonását, kiegészítését, és
újratárgyalását.”
Emesz Lajos, képviselı:
Ezekre a kérdésekre a válaszok az ez évi és a jövı évi kltsv-ben vannak ill. lesznek, és a
belsı ellenırrel kötött szerzıdésben találhatóak, a képviselık számára megtekinthetıek.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Az elıterjesztését nem kívánom visszavonni. 9 ellenırzés lesz, tavaly 7 volt az elıtt 4-5.
Menet közben derülnek ki, hogy milyen egyéb feladatok vannak.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ez a belsı ellenırzés a hivatal vezetéséhez nagyon fontos. Az itt részletezett ellenırzési terv
nagy ívő. Nem tudom, hogy tavaly mennyit vállaltak. Külön gratulálok a 3. ponthoz, ahol
nagyon érdekes megállapítások lesznek. A legutolsó lapon található „folyamatos tanácsadó
tevékenység-re” szükségünk van? Ugyanekkor a kockázati tényezık között felsorolja „egyes
belsı szabályzatok hiánya”, ennek kellene lennie a tárgynak és nem a folyamatos
tanácsadásnak, mert ez nehezen megfogható. Túl sok idıt nem fordítanak rá hiszen ez öt nap
lesz. A pontosan meghatározott témakört szívesen veszem. Ez egyik sorban polgármesteri
hivatal belsı ellenırzési kézikönyv ellenırzése? Az elıterjesztés szövegével gondom volt,
sokszor neki kellett szaladnom, hogy értelmezni tudjam. A megfogalmazás számomra nem
volt tiszta. Feltőnt nekem, hogy az utolsó pontban felmérték a következı idıszakban várható
politikai változásokat. Vajon mik lehetnek ezek? Elfogadom, hogy minden szakmának
megvan a maga tolvajnyelve.
Nagy Orsolya, belsı ellenır:
A használt kifejezések:
Ezek a kifejezések és azok, hogy mit kell vizsgálnunk az államháztartási törvényben és
az azokhoz kiadott módszertani útmutatókban van benne.
Politikai változások:
Adójogszabályok, számvitel, költségvetés, normatíva változásokra kell gondolni.
Belsı ellenırzési kézikönyv:
193/2003. (XI.26.) sz. korm. rendelet kell készíteni tételesen felsorolja, hogy milyen
tartalmai elemeinek kell lennie, ez természetesen a mi munkánkat segíti, de segítséget
ad az általunk vizsgált hivatalnak és az intézményeknek is.
Éves ellenırzési terv:
Ezt azért nem tudom pontosabban meghatározni, mert mindig az adott év során
felmerülı, akut, aktuális feladatokkal kapcsolatos. Ezekre egy keretet szoktunk
megállapítani, ez jelenleg öt nap.
A belsı ellenır az államháztartási törvény alapján két típusú ellenırzést végezhet:
-Bizonyosság kutató ellenırzés
-Tanácsadás.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ez azt is jelenti, hogy az intézmények bár mikor el tudják érni a belsı ellenırt, aki záros
határidın belül választ tud adni a felmerült kérdésekre.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Nagyon várom a tanulmányt. Az ellenırzés papír ellenırzés, vagy helyszíni ellenırzés?
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Nagy Orsolya, belsı ellenır:
Nagyon ritka a papír alapú ellenırzés.
Lırincz Beáta, képviselı:
Ellenırzött idıszak 2010. évet jelölte meg. Én felvetem, hogy a 2009-2010 évet ellenırizzük,
hiszen a pedagógiai intézmények sajátos helyzetben vannak, hiszen a költségvetési év és a
tanév nem fedi egymást.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A belsı ellenıri jelentés tartalmáról az ellenırzést végzı vezetı jogosult rendelkezni, tehát én
vagyok jogosult eldönteni, hogy egy ilyen jelentés nyilvános-e vagy sem, illetve abból milyen
adat tartalom lehet nyilvános.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Úgy gondolod, hogy a testület is nyilvánosság akkor nekünk is ismernünk kell az eredményt.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Egy-egy ilyen jelentés 20-30 oldal és abban lehetnek olyan információk, amelyek nem biztos
hogy a képviselıkre is tartozik nyilvános ülés keretében. Lehet, hogy olyan munkaügyi
problémát vet fel a belsı ellenıri jelentés, ami nem biztos hogy nyilvános. Zárt ülés keretében
az esküt tett képviselık megismerhetik.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ennek van valamilyen mechanizmusa? Nekünk kell kérnünk, vagy a ellenırzés befejeztével
automatikusan megkapjuk?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Az összesített jelentést, azt hogy milyen kockázatokat tárt fel, az ott elemzett tevékenység
amit ellenırzött rejt e kockázatot ezeket látni fogja a testület. A teljes jelentésbe csak akkor
tekinthet bele a képviselı, ha ezt kifejezetten kéri.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 133/2010.(XI.3.) számú határozatával elfogadta,
hogy a határozat mellékletét képezı Solymár Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala és az önkormányzati intézmények 2011. évi ellenırzési tervét
jóváhagyja. (16:39:17)

3. számú napirend: 132/2010. számú elıterjesztés: Többcélú kommunális
gépjármő és munkaeszköz beszerzése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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A Polgármesteri Hivatal Falugazda Csoportja jelenleg 1 1994-ben gyártott 100 ezer km-et
meghaladó távolságot futott Mercedes-Benz U20 Unimog többcélú tehergépjármővel
(„gépjármő”) végzi a település közterületeinek fenntartását. A gépjármő beszerzése különösen
indokolt, mivel a település nagysága miatt egy gépjármővel csak akkor lenne biztosítható a
téli idıszakban a zökkenımentes hókotrás, ha az egy új és üzembiztos gépjármő. Különösen
indokolt ugyanakkor ennek a gépjármőnek a beszerzése, ugyanis a meglévı gépjármő
eszközállománya a sószóró és hóekét leszámítva teljes mértékben kompatibilis és továbbra is
megfelelıen használható. Indokolt a gépjármő beszerzése még a téli idıszak elıtt a
folyamatos mőködés biztosításának érdekében. Javaslom, hogy a Képviselı-testület legfeljebb
25 millió forint + ÁFA értékben döntsön a gépjármő beszerzésérıl oly módon, hogy az ez évi
költségvetést legfeljebb 3 millió forint + ÁFA összeggel terhelje. Az eljárás lefolytatására a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”) 249. § és 251. § (2)
bekezdésében foglaltak az irányadóak (általános egyszerő közbeszerzési eljárás). A gépjármő
megvásárlására tartós lízing vagy bérlet konstrukciót javaslok, így a kiadás egyszerre nem
terheli meg a költségvetést jelentısen. A beérkezı ajánlatok alapján külön testületi döntés
szükséges a vásárláshoz.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A régi jármővel mi a szándék, eladás, beszámítás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megtartjuk.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Annyira használható?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, de annyira félünk tıle, hogy megint szétesik. Ezen egy régi típusú sószóró van, aminek a
görgı hidraulikája ment tönkre. A régit azért lenne érdemes megtartani, mert ágat aprítani,
szállítani, alkatrésznek jó lenne.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Én azt olvasom, hogy az idei költségvetést 3 millió forinttal terheljük, de ha az árban nincs
benne a sószóró és a hóeke azt külön kell megvennünk? Akkor nem lesz elég a 3 millió forint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A jelenlegi toló és szóró még mőködik.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
3 millió forint ez saját erı?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
De ez a vételár 20%-a.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Több árajánlatot is bekértünk. Az egyik a Merkantil Bank volt ahol 60 hónapos futamidıre
forint alapú hitel javaslatot adott 2,5 millió forintos induló tıkével engedte, és úgy hogy a
maradvány érték az is ugyan ekkora összeg és 25 millió forint + Áfa volt amire kértük az
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ajánlatot. Három helyrıl kell kérnünk árajánlatot. A sószórót és a hóekét mindenképpen be
kell szereznünk.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Több banktól is kértünk ajánlatot?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Igen, több helyrıl is kértem. Volt ahol azt mondták, hogy ilyen jellegő finanszírozással nem
foglalkozik. Valóban 20% ajánlatokat adtak. A Merkantil Bank ajánlata nagyságrendekkel
jobb volt, mint a többieké. Nagyon szeretnénk egy olyan üzembiztos jármővet beszerezni, ami
a hókotrással és síkosság mentesítéssel foglalkozik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt most közbeszerzés megindításáról döntünk és nem vásárlásról.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Használt gépjármőre is kérjünk ajánlatot. Szerintem 25 millióért kettıt is vehetünk.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Mi is gondolkodtunk a használt jármőveken, de ilyen egy-két éves nincs a magyar piacon,
ráadásul szerviz és egyéb ilyen költségeket az elmúlt öt évben nem kívánunk rákölteni.
Nekem ez a fı problémám a használtakkal. Az Unimogot minden évben megcsináltuk tip-top
ám amikor leesett a hó és bedöglött.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az egész hajtómő, a gumik nagyon rossz állapotban vannak.
Szeghy Krisztina, képviselı levele:
„Az elıterjesztésben részletezett probléma véleményem szerint is megoldandó. Az elmúlt egy
hónap során hozzám eljutott információk alapján viszont nem tartom jó megoldásnak az
javasolt
változatot
(vagyis
az
újabb
hitelfelvételt).
elıterjesztésben
Épp az elızı ülésen vontunk el 44 millió Ft-ot az intézményektıl, gondolom, kicsit
szorosabbra kellene húzni a nadrágszíjat. Javaslom, hogy egy 2-3 éves, jó állapotban lévı
gépjármővet vásároljunk, amit információim szerint az EU országokból rendkívül kedvezı
áron be lehet szerezni. Megjegyzem, hiányolom az elıterjesztésbıl a bekért min.3 árajánlatot,
ami alapján dönt a képviselı-testület.”
Emesz Lajos, képviselı: Ennek az elıterjesztésnek a határozati javaslatában az áll, hogy a
KT. felhatalmazza a Polgármestert, hogy elindítson egy eljárást, és ennek meghatározza a
keret összegét. A nadrágszíj nincs ezzel összefüggésben, mert az csak a mőködési kereteket
érintette a beruházásokat nem, ill. ez nem az ez évi költségvetést terhelné, vagy csak csekély
mértékben. Ha a Képviselı Asszonynak van konkrét információja ez ügyben, kérem sürgısen
ossza meg velem, mert a biztonságosabb téli síkosság mentesítés érdekében szükségünk van
jármőre.

Lırincz Beáta:
Egyetértek jegyzı úrral, hogy nem éri meg használtan vásárolni, mert a szerviz költségekre
ráfogunk költeni annyit mintha újat vásároltunk volna.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A használt autó piacon 10-20 éves jármőveket lehet találni, ha lehet.
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Tordai Miklós, képviselı:
Ezeknek a típusú jármőveknek olyan jellegő
személygépjármőveknek. Ez egy különleges állatfajta.

használt

piaca

nincsen

mint

a

Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Jó, de én akkor szeretném tudni, hogy mennyi lesz a törlesztı részlete?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Éves szinten 5 millió forint. Havonta 400.000 forint.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ha Unimog, akkor Mentesi József. Beszéltetek vele?
Ennek a jármőnek a garázsolására fel vagytok készülve?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen beszéltünk vele. Több céget is meg fogunk keresni. A garázs kérdésére több
megoldásunk is van. Pl: TSZ iroda.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Pont azért szeretnénk új jármővet, hogy ne kelljen szerelgetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 134/2010.(XI.3.) számú határozatával elfogadta,
hogy meg kíván vásárolni 1 darab Mercedes-Benz Unimog U20 típusú többfunkciós
kommunális tehergépjármővet. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
hatályos jogszabályok szerinti általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A vásárlás forrása: beruházási keret.
A gépjármő értéke legfeljebb 25 millió forint + ÁFA (lízingkonstrukció esetén
maradványértékkel együtt). (16:58:25)

4. számú napirend: 133/2010. számú elıterjesztés: KMOP a „Fenntartható
életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok” címő
pályázati felhívás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése
információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók
környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, fıleg a
mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidı), a
fenntarthatóbb választási lehetıségekrıl szóló információs kampányokkal, közösségi
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együttmőködések megvalósításával. Célunk a fenti pályázati felhívásban megfogalmazott módszerek
segítségével felhívni a Pilis-Buda-Zsámbék kistérség lakosságának figyelmét a fenntartható életmód, fejlıdés (esetünkben elsısorban a táplálkozással, másodsorban a háztartással, szabadidıvel
kapcsolatos területekre) idıszerőségére, fontosságára. A pályázatot Solymár Nagyközség

Önkormányzata nyújtja be, két konzorciumi partner bevonásával. Konzorciumi Partnerek:
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás, Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány A Kistérség 20
000 000 Ft forrásra pályáz a partnerség keretén belül, ebbıl elsısorban a komposztálással,
hulladékkezeléssel, nevelési-oktatási intézmények bevonásával kapcsolatos feladatokat valósítja meg.
A megnyert összeg önrészét (5%) a Kistérség finanszírozza. A projekt irodát a Kistérség biztosítja.
A Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány 7 000 000 Ft forrásra pályáz a partnerség keretén belül, ebbıl egy
konferencia-sorozat megvalósítását tervezi. A megnyert összeg önrészét (5%) az Alapítvány
finanszírozza. Solymár 23 000 000 Ft forrásra pályáz, mint fıpályázó, ebbıl elsısorban a helyi
termékekkel, közösségi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat valósítja meg. A megnyert összeg
önrészét (5% - 1 150 000 Ft-ot) az Önkormányzat finanszírozza a 2011-es évre tervezett kulturális
keretbıl. A Solymári Búcsú rendezvényre tervezett önkormányzati kiadások egy része elszámolható a
pályázat keretén belül (hangosítás, elıadói díj, stb.), így az önrész plusz kiadásként nem jelentkezik az
önkormányzat költségvetésben.
Mit vállal a Solymári Önkormányzat a pályázat keretében?
 A rendezvényeken (Solymári Búcsú, Majális) a szemlélet formálást segítı standok, elıadások,
fórumok helyszínét.
 Nevelési intézményeiben elıadások, oktatások szervezésének elısegítését.
 A program keretében megrendezendı konferencia-sorozat nyitó helyszínét.
Mivel segíti a pályázat a települést:
Nem anyagi haszon:
- A kistérségben erısíti szerepét,
- Mintateremtéssel országos elismertségre tehet szert
- Ösztönzi az itt élık összefogását, a “még jobb solymárinak lenni” érzését
- Kistérségi együttmőködés fejlesztéséhez nagyban hozzájárul
Kiadás csökkentés
- Saját lakosságának jövedelem termelı képességét javítja
- szociális megélhetést teremt (idısek, termelık megélhetését javítja).
- település kártya használatának alapját építi.
- kommunális költségek csökkenése
Bevétel növelése:
- A gazdaság élénkítése a helyi adó bevételeket is növeli
- Helyi turizmus erısítése, termelıi napok, rendezvények forgalom-növelése

Eszközökkel:
- A pályázat technikai eszközeivel tartósan támogatja a civil szféra munkáját.
A program megvalósítását a kistérségben:
A projektmenedzsment, egy kommunikációs vezetı egy környezetvédelmi szakértı és 4 koordinátor
segíti.
A szakértık: országosan elismert kommunikációs, illetve környezetvédelmi szakértı.
A koordinátorok kiválasztás alatt állnak, a kistérségbıl választjuk ki a megfelelı személyeket.
A projektmenedzsment: a pénzügyi vezetınek felkérni egy, az önkormányzat alkalmazásában álló
megfelelı szakmai tapasztalattal és végzettséggel rendelkezı munkatársat szeretnénk, így az
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önkormányzat folyamatosan nyomon tudja követni, valamint ellenırizni a pályázat pénzügyi és
szakmai teljesülését.

A szakmai programterv fıbb pontjai:
•

•

•

Helyi élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, egy környezetkímélı helyi élelmiszer rendszer
megszervezése.
Olyan kistérségi akciók kidolgozása és végrehajtása, amelyek a hazai vidék értékeire
támaszkodva, környezettudatos életmódra ösztönöznek és hozzájárulnak az életminıség
javításához.
A tradícionális fogyasztási szokások erısítése a modern kommunikációs csatornák
közvetítésével.

1,) Helyi élelmiszerek
népszerősítése
•
•

•

fogyasztásának

népszerősítése,

az

egészséges

táplálkozás

İstermelık feltérképezése: hálózat kialakítása, meglévık népszerősítése.
Önálló (v. akár eladásra történı) élelmiszer termelés lehetıségei, feltételei támogatása: Saját
kiskertben történı termesztés, tenyésztés elindításában szakmai segítségnyújtás.
Helyi termelık ill. fogyasztók közti kapcsolat logisztikája: Piacok helyszíne, idıpontja, házhoz
szállítás feltételeinek kidolgozása, koordinálása.

2,) Háztartások szemléletváltozásának elısegítése
•

•

Élelmiszer hulladék szelektív győjtése, komposztálása: A szelektív hulladékgyőjtés
népszerősítése, komposztálással kapcsolatos tanácsadás, közösségi rendezvényeken való
megjelenés, oktatási intézményekben rendhagyó napok szervezése.
Helyi pont-hálózat Kistérségen belül a helyi termékeknek a boltokban, különbözı
üzlethelyiségekben külön polc-hálózat létrehozását kívánjuk támogatni, ahol közvetlenül meg
lehet találni a helyi termékeket.

3,) Közösségi rendezvények szervezése, meglévı rendezvényeken való megjelenés, oktatás
(formális, informális)
•
•

•

Akció napok, közösségi rendezvények
Szakemberek bevonása a különbözı fórumokon, oktatási intézményekben: Kertész, dietetikus,
környezetvédelmi szakemberek biztosítása, elıadások szervezése.
Vadon termı növények, gombák, környezı forrásvizek fogyasztása: Az emberi fogyasztásra
alkalmas, a környéken termı vadnövények, gombák népszerősítése (kirándulások szervezése,
oktatási intézményekben, civil szervezeteknél elıadások).

4,) Kommunikáció
•

•

•
•
•

Honlap létrehozása: A projekt megvalósítása során ismeretterjesztı internetes felület jön létre,
ezen a helyi termékekkel, szolgáltatókkal kapcsolatos tartalmak , helyi rendezvények, stb.
lesznek elérhetık.
Termék nyilvántartó információs rendszer: A termékek ökológiai és társadalmi szempontból
alapvetı információinak kezelésére. Láthatóvá teszi a felhasznált energiát, ökológiai
lábnyomát, lefoglalt földterületeit, származási útvonalait, emberi munka mennyiségeit,
vásárlók tapasztalatait, kapcsolódó tanulmányokat, rendeleteket.
Helyi termékek hirdetıfala
Havi hírlevél kiadása, terjesztése
Sajtó, elektronikus média: A kistérség helyi újságjaiban cikkek, tanulmányok, hírlevelek
megjelenítésével segíti a szemlélet formálást.

5,) Konferencia- sorozat az „Élı energia sorozat” folytatásaként
Kiemelt témája az alternatív energia felhasználásának lehetıségei. (Megvalósítója a konzorciumi
partnerként bevonni kívánt Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány)
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Nagy Krisztina:
Solymár 23 millió forintra pályázna, a kistérség 20 millióra, az erdei iskola 7 millióra. Elég
jól elkülönültek a feladatok a pályázatban.
Emesz Lajos, képviselı:
Mit kell érteni szemléletformálás alatt?
Nagy Krisztina:
Két különbözı stand lesz, az egyikben szakértıket fogunk meghívni akik a helyben felmerült
problémákra fognak választ adni. A másik stand egy gyermek játszóház, ahol a gyerekek
tudnak játszani.
Emesz Lajos, képviselı:
Tehát ez azt jelenti, hogy miden olyan dolgot, amit eddig rosszul csináltunk ezután jól
csinálnák. Pl. a helyben termelt élelmiszert fogyasszuk a sok mőanyag helyett.
Nagy Krisztina:
A helyi termékek a szívem csücske. Nagyon sokszor több kilométert utazunk egy
bevásárlóközpontba, hogy tejet vegyünk, miközben lehet, hogy a szomszédban is lehet kapni.
Szeretnénk mindenkihez eljutni. Feladatunk, hogy összehozzuk a termelıket a települések
vezetıivel, hogy piacokat tudjunk nyitni, segítünk a jogi hátterében is.
Emesz Lajos, képviselı:
A piac létrehozásának vannak anyagi feltételei is.
Nagy Krisztina:
Ez nem fér bele a pályázatba, ez csak kampány.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezeknek nagyon korlátozott a beruházás tartalma. 10% lehet fordítani eszközökre. Azok az
eszközök, amelyek ezen pályázat keretében lesznek vásárolva a község tulajdonába kerülnek.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Vannak olyan pályázatok melyek konkrét célokat fogalmaznak meg pl akadálymentesítés. Ez
szerintem kevéssé kézzelfogható cél. Ez az összeg nagy ahhoz képest hogy nem
kézzelfogható a cél. Hasonló dolog más településen megvalósul.
Nagy Krisztina:
Közép-magyarországon még nem volt ilyen pályázat. Az összes többi régióban ez már a 3. év
hogy kiírják. Tavaly a levegı munkacsoport nyerte meg autómentességre pályáztak és
indítottak kampányt.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Ez egy kommunikációs kampány?
Nagy Krisztina:
Igen.
Lırincz Beáta, képviselı:
Ez olyan szemléletváltást jelent, ami az életben maradásunk záloga. Ezt nagyon jól ismerem
saját tevékenységem kapcsán a „Magyar paraszti kultúra tanulmányozása” kapcsán. Ezt
minden féle képen támogatom. Az önrész egy amúgy is meglévı programra fordítható. Ez
nem plusz ráfordítás.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A solymári búcsúval kapcsolatos számlákat is el tudjuk majd számolni. Lehet szó a majálisról
is, ahol nagy szerepet kap a nép kultúra és azok eszközei.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Az együttmőködési megállapodás 7. pontjában olvasom az alábbiakat:
„Jelen Megállapodás megszőnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást kötnek.”
Ezt nem értem.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a pályázathoz van, de a pályázat megvalósulásakor új konzorciumi megállapodást kell
kötni.
Szeghy Krisztina, képviselı levele:
„Az elıterjesztés részletes, minden kérdésre választ ad, jól elıkészített anyag. A KMOP2010-3.3.4/A sz. pályázat benyújtását támogatom.”
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Mi ez a maximum %?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az a baj ezeknél a pályázatoknál, hogy miden egyes tételt elıírnak, hogy a pályázaton belül
hány % tartalma lehet.
Tordai Miklós, képviselı:
Nekem ez kissé zavaros. Solymár kettıs minıségében vesz részt a pályázaton. Egyrészt mint
Solymár, másrészt mint kistérségi tag. Ha valamilyen elszámolás technikai probléma lesz
akkor mi a helyzet? Én támogatom, csak zavaros a számomra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kistérség egy külön jogi személy mely 14 településbıl áll. a kistérség ebben a munkának
csak az egyik vonalát viszi. Solymárnak ez azért is fontos, mert eddig a szemetet korlátlanul
elvitték a szemetet. Mivel a szemét szállítási szerzıdésünk lejárt és technikai és jogi
akadályok miatt nem tudunk közbeszerzést kiírni. A szemét szállítás L alapon fog menni.
Azért lenne jó a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, mert így a komposztálás segítségével
kevesebb lesz a szemét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 135/2010.(XI.3.) számú határozatával elfogadta,
Solymár Nagyközség Önkormányzatának részvételét a KMOP-2010-3.3.4/A sz.
pályázatban. Konzorciumi Partnerek:
1,)-Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás („Kistérség”)
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2,)-Nagyréti Erdei Iskola Alapítvány („Alapítvány”)
A Kistérség 20 000 000 Ft forrásra pályáz a partnerség keretén belül, a megnyert összeg
önrészét (5%) a Kistérség finanszírozza.
Az Alapítvány 7 000 000 Ft forrásra pályáz a partnerség keretén belül. A megnyert
összeg önrészét (5%) az Alapítvány finanszírozza.
Solymár 23 000 000 Ft forrásra pályáz, mint fıpályázó, a megnyert összeg önrészét (5%
- 1 150 000 Ft-ot) az Önkormányzat finanszírozza a 2011-es évre tervezett kulturális
keretbıl. (17:21:33)

5. számú napirend: 134/2010. számú elıterjesztés: Várhegy utcai partfalomlás, vis maior pályázat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2010. október 22. napjára virradóan leomlott a Várhegy utca (81 hrsz.) mellett önkormányzati
tulajdonban álló „Káposztás-patak” (1769 hrsz.) út felıli partoldala kb. 17 méter hosszban
leomlott, valamint a rézső élben folytatólagosan további repedések vannak és várhatóak.
Veszélyeztetett közmővek a rézső élben 20kV-os elektromos távvezeték tartóoszlopa,
valamint távközlési földkábel (egy része már szabadon látható). Az úttest alatt gáz, szennyvíz,
vízvezeték található.
A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértıi Bizottsága a helyszínt
megvizsgálta és a benyújtott vis maior kérelmet támogatásra javasolta.
A helyreállítás becsült költsége bruttó 8 millió forint, a támogatás saját forrása 2,4 millió
forint. Az Államtól igényelt támogatási összeg 5,6 millió forint.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A határozati javaslatban elıször ami kiment ott 2,4 millió forint önrész szerepelt. A kézhez
kapott anyagban 8 millió forintos keretösszeg szerepel. Ezt az összeget meg kell majd
elılegeznünk. Reményeink szerint ehhez fog az állam 5,6 millió forintot adni. Az állam
részérıl a finanszírozás utólagos.

Emesz Lajos, alpolgármester:
A bizottság nagyon alapos munkát végzett.
Szeghy Krisztina, képviselı levele:
„Régi probléma, már tavasszal intézkednünk kellett volna. Nagyon aktuális. Mindenképp
támogatom a helyreállítást. Viszont hiányolom az elıterjesztésbıl a költségvetést
(árajánlatokat), ami alapján dönt a T. Képviselı-testület. Ennek hiányában érdemi döntés nem
hozható. Javaslom az elıterjesztés kiegészítését a hiányzó dokumentum(okk)al, és az
elıterjesztés újratárgyalását.”
Emesz Lajos, alpolgármester:
Erre válaszom:
„Az önkormányzat régebbi határozata értelmében minden benyújtott pályázat elnyeréséhez
szükséges önrészt biztosítja mindenkori költségvetésében.”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy partfal omlást akkor lehet megcsinálni, ha leomlik. Sajnos a patakok sok helyen beton
mederbe vannak kényszerítve, viszont itt az élı helyek nem biztosítottak.
Gaal Gergı, alpolgármester:
A határozati javaslatban a pályázat szó nem szerepel.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Vis Maior esetben nem kell megvárni a testületi döntést nekem ilyenkor intézkedési
kötelezettségem van. Én bepályáztam már. Lehet errıl külön döntést hozni. A pályázatot már
benyújtottuk.
Gaal Gergı, alpolgármester:
Ez a 2,4 millió forint a pályázat önrésze ez nem kell, hogy szerepeljen a határozati
javaslatban?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A határozati javaslatba természetesen bele lehet tenni, hogy pályázatunk, hogy milyen
feltételekkel kívánunk pályázni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tegyük bele.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Az elıterjesztésbıl információk hiányoznak. A költségvetés a 2,4 millió mit tartalmaz, melyik
év beruházási keretét terheli, a 2010 vagy 2011. évit? Ki fogja elvégezni a munkát? Kérem
hogy Solymári kivitelezı végezze. Mi van a 8 millió mögött? Van e erre megfelelı forrásunk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen az idei évi költségvetésrıl van szó. Magát a kivitelezés becsült költsége
szakértı és solymári vállalkozó becsülte fel. Ilyen esetben nagyon gyorsan kell cselekednünk.
Az önrész és a támogatási lehetıség kötött 70-30%. Ez egy felbecsült érték.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ennek alapján kaptatok róla papírt? A helyszíni szemle jegyzıkönyvébe is benne van.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt az összeget a szakértık is látták, akik a belügyminisztériumból jöttek ki.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Mi igényeljük, hogy ezek az információk az elıterjesztések mellett legyenek ott.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én azt javaslom, hogy ahogy megkapjátok az elıterjesztést, rögtön jelezzétek ha ilyen
gondotok van.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Az az igazság hogy ezt most olvastam el.
Természetesen támogatom?
Lırincz Beáta, képviselı:
Van más választásunk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, hogy nem csinálunk semmit és imádkozunk, hogy ne omoljon tovább.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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Jó akkor szavazzunk a módosításról.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 136/2010.(XI.3.) számú határozatával elfogadta,
hogy a „Káposztás-patak” (1769 hrsz.) partfalomlásának (Várhegy utca 18-20. között)
helyreállításához bruttó 8 000 000 forint keretösszeget biztosít a beruházási keret
terhére. Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújtott be
a Belügyminisztérium Vis Maior keretébıl való finanszírozásra az alábbi összegekkel:
Becsült állami Vis Maior igény: 70% - 5,6 millió forint. Önerı: 30% - 2,4 millió forint.
(17:35:35)

6. számú napirend: 136/2010. számú elıterjesztés: Szalay Nándor és neje
területrendezési kérelme.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szalay Nándor és neje a „Sport u. II.”-t érintı területrendezési javaslatot terjesztett a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz. Ennek lényege, hogy a Sport utca
zsákutcában végzıdne a 7334/3 hrsz-ú ingatlannál, és a visszamaradó út területére adás-vételi
és csere megállapodás jönne létre az önkormányzat és kérelmezık között. A 7334/3 hrsz-ú
ingatlanon létesítendı forduló és az 1504/10 és 1504/5 hrsz-ú ingatlanokra történı bejutás
biztosítására kialakított út lenne a „Sport u. II.” keleti végpontja. Út és vízelvezetés céljára
Szalayék eladnák a 7334/3 hrsz-ú, 1197 m2 területő szántó ingatlant, az önkormányzat pedig
értékesítené részükre 1504/12 hrsz-ú, 893 m2 területő és az 1505/4 hrsz-ú 741 m2 nagyságú
ingatlanokat. Ezt a javaslatot a bizottság és a képviselı-testület azért támogatta, mert az
1504/11 hrsz-ú ingatlan jelentıs része a nagymértékő erózió miatt leszakadt, így ott a
szabályozási terv szerinti út kialakítása ellehetetlenült. Az ügy rendezésére vonatkozó konkrét
döntések a telekalakítási eljárások lezárásáig nem születtek meg, így ezt pótolni szükséges. A
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hatályos vagyonrendelet értelmében az 1505/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázatot kell
kiírni, míg a területrendezéssel kapcsolatos ingatlancserét és adás-vételt a Pénzügyi
Bizottságnak is véleményeznie kell. Az 1504/4 hrsz-ú – jelenleg út – ingatlan Sport utcára
merıleges részén futó csapadékvíz rendszerére és karbantartására szolgalmi jogot kell
bejegyezni. A csapadékvíz befogadójára vonatkozó mőszaki megoldás kérdésében is döntést
kell hozni. Fenti területrendezéshez az érvényben lévı szabályozási terv módosítása is
szükséges. Tegnap a vagyon bizottság is tárgyalta a kérdést.

Telekértékesítési ajánlati felhívás
Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1. ) Képviselı-testületének az
önkormányzati tulajdonról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 31/2005. (XI.7.) sz.
önk. rendeletének, 7 § (1) bek. alapján nyilvános pályázati ajánlattétel útján történı értékesítésre
hirdeti meg a Solymár, belterület 1505/4 hrsz. alatt felvett, Solymár Nagyközség Önkormányzat
tulajdonát 1/1 arányban képezı, a szabályozási terv szerint lakóházzal beépíthetı, 1 db építési
telkét az alábbi feltételekkel:
A nyilvános ajánlattételi pályázat útján történı értékesítésének induló ára Solymár Nagyközség
Képviselı-testületének döntése alapján: 10 000 000 Ft + ÁFA.
1.) A telek: az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 741 m2 alapterülető, természetben Solymár,
Sport u. 1505/4 hrsz alatt található.
2.) A telek mőszaki jellemzıi:
Az ingatlan környezetében az alábbi közmő törzshálózatok épültek ki: víz, csatorna, gáz, villany,
telefon és kábeltévé hálózat.
A vételár nem tartalmazza az ingatlan közmőbe történı bekötését, annak megvalósításának
mőszaki költségei és engedélyeztetése az ingatlan tulajdonost (pályázót) terheli.
A telek beépíthetısége:
Az ingatlan KEL e-6 övezeti besorolású, mely szerint beépítési módja oldalhatáron álló,
amennyiben a telekszélesség lehetıvé teszi, szabadon álló beépítés is megengedett.
A megengedett legnagyobb beépítés 30%, az építménymagasság 5 m.
A telken maximum két önálló rendeltetési egységgel rendelkezı épület helyezhetı el.
3.) Az ingatlant terhelı kötelezettségek
Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Solymár Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képezi, per, teher-, igénymentes.
4.) Az ajánlat benyújtásának általános szabályai:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell legalább a minimális vételár megadására vonatkozó nyilatkozatot,
annak a szerzıdéskötés idıpontjában történı egyösszegő fizetésének vállalásával.
Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról is, hogy a 30 napos ajánlati kötöttséget vállalja a vételár
befizetésére, adásvételi szerzıdés elkészítésére. Amennyiben ezen idın belül kötelezettségének
nem tesz eleget, az ingatlan ismételten pályáztatásra kerül.
5.) Az ajánlat benyújtás helye, ideje, módja és tartalma:
Az ajánlati felhívás a Solymári Hírmondó 2010. november 19-i lapszámában, a www.solymar.hu
honlapon, valamint Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kerül kifüggesztésre
Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és az
önkormányzat honlapján www.solymar.hu: 2010. november 10.
A vételi ajánlatok benyújtásának határideje postán vagy személyesen: a Solymári Hírmondóban
történı közzétételt követı 30. nap.
Személyes benyújtás helye: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Titkársága
A vételi ajánlatot írásban kell benyújtani feladó nélküli, zárt borítékban Solymár Nagyközség
Önkormányzat Képviselı-testületének címezve. A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve:
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„Vételi ajánlat építési telekre. Csak a jegyzı által bontható fel.” Elektronikus okiraton az ajánlat
nem nyújtható be érvényesen.
Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı részletes és jogilag kötelezı
erejő nyilatkozatát.
Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
6. a kiírásban foglalt részletes pályázati feltételek elfogadása,
7. az ajánlattevı által megfizetni vállalt ár összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a jelen
részletes pályázati feltételekben megjelölt induló ár,
8. kötelezettségvállalást a vételár összegének megfizetésére vonatkozóan,
9. magánszemély pályázó: családi és utónevét, ideértve a születési családi és utónevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját,
adóazonosítóját, adószámát, állampolgársága megjelölését,
10. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatában megajánlott vételár az ajánlattevı
rendelkezésre áll a szerzıdés megkötésének idıpontjában,
11. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati
kiírásban foglaltakat az adásvétellel kapcsolatosan a pályázó magára nézve kötelezıen
elfogadja.

Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevık tudomásul veszik azt a körülményt, illetve
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ajánlat bontásában illetve a pályázat elbírálásában
résztvevı személyek személyes adataikat kezeljék, illetve kezelik, a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével.
Az ajánlattevı nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért.
6.) Az ajánlat elbírálás módja, határideje:
Az ajánlattételi határidı után a pályázatok felbontása a jegyzı által történik. A pályázatok felbontásánál a polgármesteren, a jegyzın, a Képviselı-testület tagjain, a jegyzıkönyvet vezetın kívül
más jelen nem lehet, a pályázatok tartalmát a fenti személyeken kívül más nem ismerheti meg. A
jelen pontban körülírt személyek a pályázatok felbontásakor tudomásukra jutott információkat
üzleti titokként kötelesek kezelni.
Az ajánlatok felbontásakor rögzíteni kell:
12. az ajánlattevık nevét, állandó lakcímét,
13. az ingatlan helyrajzi számát,
14. a megajánlott vételár összegét,
15. minısíteni kell az ajánlatot abból a szempontból, hogy érvényese, avagy nem érvényes.
Hiánypótlásra nincs lehetıség. Mivel az ajánlatkérı lehetıséget nem biztosít a pályázatok
hiányosságai pótlására, hiányosságok esetén az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokról a Képviselı-testület a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes véleménye
alapján dönt. A beérkezett vételi ajánlatokat a Bizottságok az alábbi szempontok szerint bírálják
el.
Szempontok:
3. Magasabb vételi ajánlat.
4. Bérlı.
5. Solymári lakos, vagy solymári telephely.
Több ajánlat esetén a magasabb vételi ajánlattevı nyeri el a vételi jogot.
Amennyiben solymári lakos/székhelyő és bérlı azonos ajánlatot tett, akkor a bérlı nyeri el a vételi
jogot.
Amennyiben solymári lakos/székhelyő és egyéb kötıdéső azonos ajánlatot tett, akkor a
solymári/székhelyő lakos nyeri el a vételi jogot.
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Teljesen azonos feltételek esetén a vételi jogról sorsolás dönt.
A beérkezett ajánlatokat a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság az ajánlatok felbontását követı 10 napon belül összehívott együttes
ülésén bírálja el.
7.) Solymár Nagyközség Önkormányzata azon jogát fenntartja, hogy érvényes ajánlatok
benyújtása esetén is a pályázatot eredménytelennek minısítse, és egyik ajánlattevıvel se kössön
szerzıdés.
8.) A döntésrıl való tájékoztatás:
A kijelölt bizottságok javaslatát követı Képviselı-testületi döntésrıl a Polgármesteri Hivatal
hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel és az önkormányzat honlapján tájékoztatja a lakosságot.

Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A vagyon bizottság a 1505/4 hrsz. alatt felvett pályázat útján értékesíteni kívánja. A pályázat
minimális a telek indulási ára 10 millió forint + ÁFA javasolt.
A pályázati felhívást megkapták a képviselık. Ez a 31/2005 rendelet alapján lett
megfogalmazva. Itt fel van tüntetve minden olyan adat, amelyet a telekkel kapcsolatosan
tudni kell. Technikai kérdéseket is tartalmaz, mint hogy a solymári hírmondó következı
számában fog megjelenni, de a honlapunkon és kifüggesztve is megtalálható lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezen nincs közmő.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Illetve az elbírálás módja is rögzítve van. Az elsıdleges elbírálási szempont a vételár, a
másodlagos a bérlı, harmadlagos a solymári lakos, vagy solymári telephellyel rendelkezı
vállalkozás kíván ajánlatot tenni.
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
Itt két helyrajzi szám van.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Jelen pillanatban egy ingatlant kíván eladni az önkormányzat az utat nem adjuk el. A TVM és
PB bizottság együttes ülésen kell, hogy a benyújtott ajánlatokat értékelje.
Emesz Lajos, alpolgármester:
A PB írásos anyagát majd benyújtja ezzel kapcsolatosan a testület számára.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Tiszta helyzetet kell teremtenünk. Mi az a 2005. rendelet hogy elállhatunk, ha nem tetszik a
vevı akkor elállhatunk? Mi van –e mögött?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Mint önkormányzat, mint tulajdonos jogosult rendelkezni a saját tulajdonával. Amíg végleges
szerzıdés nem kerül megkötésre, addig megteheti, hogy eláll.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
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Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 137/2010.(XI.3.) számú határozatával elfogadta,
hogy ajánlati felhívást (1. sz. melléklet) tesz közzé az önkormányzati tulajdonú,
Solymár, belterület 1505/4 hrsz. alatt felvett 741 m2 területő ingatlan értékesítése
céljából. Az induló minimum ár: 10 000 000 Ft + ÁFA. A felhívást az önkormányzati
honlapon és a helyi újságokban kell közzé tenni. (17:50:20)

7. számú napirend: 137/2010. számú elıterjesztés: Barlang sörözı
fennmaradási engedélyéhez tulajdonosi hozzájárulás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1985. 05. 28-án közterület-foglalási engedélyt kapott Mihályi Csaba borozó-sörözı üzlet
építésének céljára. A határozat 10 évre szólt és díjfizetési mentességrıl is rendelkezett. A
borozó megépült, majd a 10 év is letelt, így a határidı lejárta után a hivatal bérleti szerzıdés
kötésére vonatkozó megkeresést írt, de megállapodás nem jött létre.
1997. december 18-án Mihályi Csaba a Solymár, belterület 2830 hrsz. alatt felvett ingatlanra
tartós földhasználati jog bejegyzése iránti kérelemmel fordult a földhivatalhoz, mely kérelem
alapján a tulajdoni lapra széljegy került. A hivatal ezt észlelve kérte a széljegy szerinti okirat
megküldését. Így jutott a hivatal tudomására, hogy létezik a közterület-foglalásnak egy
meghosszabbított példánya is. Erre vonatkozó kérelem és irat azonban a hivatal iktatásában és
irattárában nem volt, ezért ezt a hivatal illetve az ingatlan tulajdonosa nem fogadta el. Dr.
Bíró Gyula jegyzı 1998. február 24-én meghallgatta az ügyben Seres Istvánt, a záradék
aláíróját, aki arról nyilatkozott, hogy a meghosszabbításra azért került sor, mert Mihályi
Árpád (ügyfél édesapja) élelmiszer bolt létesítésére tett ígéretet. Ugyanakkor ilyen hosszú
idıre vonatkozó meghosszabbításra a VB. titkárnak nem volt jogosultsága, ahhoz a tulajdonos
hozzájárulására lett volna szükség.
Mihályi Csaba a záradékolt közterület-foglalási engedély tartós földhasználati jogként történı
érvényesítése érdekében 1999-ben bírósághoz fordult. A bíróság több szinten (I.-II. fokú és
Legfelsıbb Bíróság) vizsgálta a kérdést és elutasította azt. A kereset arra is kiterjedt, hogy a
bíróság állapítsa meg azt is, hogy az ingatlan teljes 1736 m2 nagyságú területére vonatkozik a
szerzıdés (területi hatály), holott a teljes területet akkor sem és ma sem használják. A 2830
hrsz. alatt felvett telken már a kereset benyújtásának idején állt a Westel (T-Mobile) torony,
melyre vonatkozóan az önkormányzat mint tulajdonos adott engedélyt. A képviselı-testület az
idei évben az ingatlan megosztása mellett döntött, így ma már a sörözı a 2830/2 hrsz-ú, 700
m2 területő önálló ingatlanon szerepel.
A hatáskörrel rendelkezı bizottságok és a képviselı-testület is több ízben tárgyalta ezt az
ügyet. Ezeken az üléseken a közterület-foglalási engedélyen szereplı záradék nem került
elfogadásra, és a rendezésre vonatkozó javaslatok és döntések egyértelmően a bérleti díj
rendezésére ill. az ingatlan eladására vonatkoznak.
Jelenleg az ingatlanon lévı borozó engedély nélküli bıvítésére vonatkozó fennmaradási
engedélyezési eljárás van folyamatban, mely kapcsán az I. fokú (kijelölés alapján pomázi)
építési hatóság kéri a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a
fennmaradási engedély kiadásához.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Mi ez a bıvítés?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt a TSZ épített valami raktárat, utána lett belıle bolt, majd utána építettek rá a Barlang
sörözıt, majd arra egy felsı szintet.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ha a testület elfogadja a határozati javaslatot, akkor az építéshatóság megtiltja a használatát
ami azzal jár, hogy a mőködési engedélyét vissza kell vonni. Egyébként pedig azt javaslom
hogy a további kérdéseket zárt ülésen tárgyalja a testület.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt áttehetjük zárt ülésre. Biztosan lesznek ezzel kapcsolatosan további kérdések.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor errıl szavazzunk.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 3-án
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 137/2010. számú elıterjesztést
zárt ülésen tárgyalja. (18:02:02)
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Szombaton dél körül megkerestek a hold utca lakói hogy valakik vágják a fát, Ki is mentem
és láttam a teherautót amit a rendszám alapján az egyik közeli telephelyen meg is találtam. A
polgárırök segítettek. Kihívtuk a rendırséget és az erdészetet is. Nagyon gyorsan pontot
tettünk a végére.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Solymári volt az elkövetı?
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Elkövetık. A rendırséggel megbeszéltem, hogy amíg a nyomozás tart nem mondhatok róla
semmit.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Köszönöm.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
13-án szombaton erre az erdı területre tervezünk egy erdıtakarítást. Polgármester úr
felajánlott nekünk egy konténert, amire mindenkit szeretettel várok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ennek az elfogásnak nagyon örülök, mert mi soha nem kapunk rendszámot és nem tudunk
eljárni.
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Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
A polgárırség nagyon nagy segítség volt, mert a Pilisvörösvári rendırséggel nem mentem
semmire. A polgárırök jöttek segíteni, keresztbe álltak az úton hogy el ne menjenek. A
rendırökre kell várnom az legalább két óra lett volna. Szeretném ha errıl beszélnénk majd.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A polgárırök valóban nagyon lelkesek.

Tordai Miklós, képviselı:
Budapesti Agglomerációs Társasággal kapcsolatosan semmit nem tudok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Gyál kezdeményezésére alakul meg. Már kaptunk is tılük kérdıívet. Ez egy önkormányzati
társulás lenne, viszont mőködik egy úgynevezett Budapesti Agglomerációs Tanács, amely
már egy mőködıképes dolog. Gyál kifejezetten a BKV kérdéssel kíván foglalkozni. A
helyközi közlekedés állami feladat a helyi meg önkormányzati feladat. Solymár az egyetlen
aki nem fizet a BKV-nak. Mi geopolitikailag nagyon jó helyzetben vagyunk, nem tud a busz
megfordulni. Tavaly készítettünk egy forgalom felmérést. Tavaly szóba került hogy a Volán
átvenné a BKV járatait. Azóta semmit nem tudunk róla.
Tordai Miklós, képviselı:
Ma egy hónapja voltak az önkormányzati választások. A kampány plakátok eltávolítására
kérem fordítsunk figyelmet. Te még ott vagy a garázs soron.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
OK. Kimegyek és leszedem.
Tordai Miklós, képviselı:
Szeretném tudni, hogy egy lakótelep hogyan tud majd szelektíven győjteni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az ott található kuka tárolók négy kukára vannak méretezve. Most hogy nıtt a szemét
mennyisége nıtt a kukák száma is. Ez valóban komoly probléma. Kevesebb szemetet kellene
termelni, amit kis odafigyeléssel mindenki megvalósíthat. Akár a lakótelepen is.
Ugyanakkor vannak a lakótelepen közösségi helyiségek (kerékpártároló, stb a pincékben)
ezekbe elhelyezhetık lennének a szelektív zsákok.

Lırincz Beáta, képviselı:
Tavaly a Pilisszentiváni lakótelepen hozták létre a szelektív hulladékgyőjtést. Ott közös
hulladékgyőjtés van. Ott a közös képviselı gondozza ezt a programot. Nem biztos hogy ez a
jó megoldás de esetleg ezt meg tudjuk kérdezni tılük.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
A Közlekedési és Közrendi Biztonsági ülése jövı héten csütörtökön lesz. Akit érdekel
szeretettel várjuk.
Gaal Gergely, alpolgármester:
Szeretném kérni, hogy a bizottsági ülések idıpontjáról kapjak - kaphassunk értesítést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen.
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A meghívót a teljes testületnek kiküldjük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezennel ülésünket bezárom.

Solymár, 2010. november 3.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

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