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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 126/2010. sz. elıterjesztés: Új bizottság létrehozása, a bizottság tagjainak megválasztása
(Polgármester)
2. 127/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II. 10.) sz.
2010. évi költségvetési rendeletének II. módosítása (Polgármester)
3. 128/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II. 10.) sz.
2010.
évi
költségvetési
rendeletének
III.
módosítása
(Polgármester)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
Napirend elıtt: Emesz Lajos
Jegyzıkönyv hitelesítı: Szeghy Krisztina, Takácsné Nagy Eszter
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 126/2010. sz. elıterjesztés: Új bizottság létrehozása, a bizottság tagjainak megválasztása
(Polgármester)
Megalkotva 9/2010-R, Elfogadva:128/2010-H; 129/2010-H; 130/2010-H

2. 127/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II. 10.) sz.
2010.
évi
költségvetési
rendeletének
II.
módosítása
(Polgármester)
Megalkotva 10/2010-R
3. 128/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II. 10.) sz.
2010.
évi
költségvetési
rendeletének
III.
módosítása
(Polgármester)
Megalkotva 11/2010-R
4. 129/2010. sz. elıterjesztés: A 2011. évi kistérségi belsı ellenırzési terv elfogadása
(Aljegyzı)
Elfogadva: 131/2010-R
Interpellációk: –
Kérdések: Emesz Lajos, Gaal Gergely, Cser Angéla, Tordai Miklós, Takácsné Nagy
Eszter
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. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 0 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, a jegyzıkönyv hitelesítéséhez két önként jelentkezıt kérek.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Én elvállalom.
Szeghy Krisztina, 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. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Szeghy Krisztina - és Takácsné Nagy Eszter, képviselı hitelesítsék.
(16:04:55)
Emesz Lajos, alpolgármester:
A Képviselı-testület nevében köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik az elmúlt
napokban, hetekben fogtak össze és nyújtottak segítséget a vörös iszap által elöntött
területeknek. A mai napig győlnek az adományok. Megmutattuk, hogy igen is össze tudunk
fogni.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eredeti napirend szerint a 126-127 és 128 számú elıterjesztést tárgyaljuk ma. Jegyzı úr
kérésére felvettük a 129 –es számú elıterjesztést is.
Akkor felteszem szavazásra, napirend módosítását.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-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 felvegyünk napirendünkre a
129/2010 –es számú elıterjesztést. (16:08:32)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-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 módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-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 végleges napirendet. (16:08:43)
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1. számú napirend: 126/2010. számú elıterjesztés: Új bizottság létrehozása, a
bizottság tagjainak megválasztása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 22. § - 29. § -ában kapott
felhatalmazás alapján javaslom új bizottság létrehozását „Közlekedési és Közbiztonsági
Bizottság” néven. Ehhez szükséges Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X.13.) önk. rendelet 45. § (1)
bekezdésének kiegészítése, illetve feladat- és hatáskör megállapítása.
Az alakuló ülésen Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat ellenırzı bizottságot
választottunk. Még hátra van három bizottság tagjainak megválasztása: Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság, Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport
Bizottság, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság. Ezen bizottságok tagjaira igen sok
javaslat érkezett. A bizottsági jelölteket felolvasom, és most még lehetıség van a módosításra.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság (4+3+3)
Cser Angéla elnök
Kıvári András képviselı tag
Ordódy György képviselı tag
Szeghy Krisztina képviselı tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı tag
Kocsis László külsı tag
Pakó Károly külsı tag
Posovszky Márton (SVE) külsı tag
Schumicky György külsı tag
Marlok Béla, külsı tag
Kisgyörgy Rozália, külsı tag
Réthy Zsuzsanna, külsı tag
Popovics Péter külsı tag
Andrea, külsı tag
Hamvas Márton állandó szakértı
Lazri Noureddine állandó szakértı
Ulicsák Nándor állandó szakértı
Szeghy Krisztina képviselı:
Én módosítani szeretnék. Popovics Pétert szeretném megtartani a többieket húzzuk ki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: Akkor a javított lista:
Cser Angéla elnök
Kıvári András képviselı tag
Ordódy György képviselı tag
Szeghy Krisztina képviselı tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı tag
Kocsis László külsı tag
Pakó Károly külsı tag
Posovszky Márton (SVE) külsı tag
Schumicky György külsı tag
Réthy Zsuzsanna, külsı tag
Popovics Péter külsı tag
Hamvas Márton állandó szakértı
Lazri Noureddine állandó szakértı
Ulicsák Nándor állandó szakértı
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebbe a bizottságba további javaslat van-e,
Nincs.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Oktatási Közmővelıdési Ifjúsági és Sportbizottság (4+3+1)
Lırincz Beáta elnök
Dobrovkáné Dér Borbála képv. tag
Ordódy György képviselı tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı tag
Hartmann (Hellebrandt) Hilda külsı tag
Kabai Zoltán külsı tag
Nagy Orsolya, külsı tag
Lazri (Klinger) Judit külsı tag
Törcsi Péter külsı tag
Tóth Ákos külsı tag
Hegedős András, külsı tag
Dauner János külsı tag
Milbich Tamás állandó szakértı
Szeghy Krisztina képviselı:
Én módosítani szeretnék. Hegedős Andrást visszavonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Tordai Miklós, képviselı:
Nagy Orsolya jelölését visszavonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm. A javított lista:
Lırincz Beáta elnök
Dobrovkáné Dér Borbála képv. tag
Ordódy György képviselı tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı tag
Hartmann (Hellebrandt) Hilda külsı tag
Kabai Zoltán külsı tag
Lazri (Klinger) Judit külsı tag
Törcsi Péter külsı tag
Tóth Ákos külsı tag
Dauner János külsı tag
Milbich Tamás állandó szakértı
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebbe a bizottságba további javaslat van-e,
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság (4+2+2)
Dr. Szentkláray Ferenc elnök
Cser Angéla képviselı tag
Kıvári András képviselı tag
Szeghy Krisztina képviselı tag
Jakab Zsolt külsı tag
Popovics Péter külsı tag
Marlok Béla, külsı tag
Huszár Attila külsı tag
id. Vígh Béla állandó szakértı
Schlick András állandó szakértı
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebbe a bizottságba további javaslat van-e,
Nincs.
Köszönöm szépen.
Akkor most jegyzı úr elıkészíti a szavazólapokat. Felkérem az Ügyrendi és
Szervezetfejlesztési Bizottságot, hogy a szavazatok számlálását végezzék el.
Emesz Lajos, képviselı:
A sorrendet fordítsuk meg. Az újonnan létesítı bizottságoknál elıször a bizottságok létszámát
határozzuk meg és csak utána a tagok számát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az Ötv. nem írja elı a bizottságok tagjainak számát, annyit hogy három fı a minimum, a
képviselı tagok többségének benn kell lennie, állandó szakértı akármennyi lehet, állandó
meghívottak is lehetnek, fıleg az intézményeket érintı bizottságok esetében.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Javaslom, hogy elıbb a rendeletet módosítsa a képviselı-testület állapítsa meg a taglétszámot
és utána lehet dönteni a személyi kérdésekben is.
Cser Angéla, képviselı:
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság neve elég hosszadalmas,
javaslom, hogy ezt rövidítsük le.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha a bizottság nevet szeretne változtatni, akkor ezt a bizottság az elsı ülésen megteheti.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Létszámra kérek javaslatot.
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság esetében 4+3+3.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Most ennyit kell beszavaznunk, vagy pedig ez egy keretszám? Logikusabbnak látszana elıbb
a személyeket megállapítani, mint a létszámot. Ha ez így van, én ellenzem.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A bizottsági tagság alapvetı feltétel hogy megkaptam a többséget, az hogy meghatározzuk a
taglétszámot vagy sem? Errıl most érkezett javaslat alpolgármester úrtól, hogy elıször a
taglétszámot határozzuk meg.
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Meghatározunk egy létszámot és a szavazásnál nem jön össze, akkor megvan a keret jellege.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A már elfogadott SZMSZ-ben a létszámokat már meghatározta a testület. A Közlekedési és
Közbiztonsági Bizottságot a testület most kívánja létre hozni, csak ebben az esetben kell
létszámot meghatároznunk.
Emesz Lajos, képviselı:
Abban az esetben ha a már elfogadott SZMSZ elfogadott létszám nem kerül feltöltésre, az
nem okozhat problémát. Nekem azzal volt problémám, hogy nehogy túl szavazzunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, tehát akkor az SZMSZ-ben meghatározott keretszámokat vesszük figyelembe. Viszont a
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságot érintıen javaslatot kérek a számokat illetıen.
Lırincz Beáta, képviselı:
Az oktatási bizottságnál az elıre meghatározott keretet szeretném módosítani: 1 fı állandó
szakértıvel kibıvíteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-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 Oktatási Közmővelıdési
Ifjúsági és Sportbizottság taglétszámát +1 állandó szakértıvel megnöveljük. (16:22:57)
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
A Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 4 képviselı+2 külsı tag +2 állandó szakértı
felállást javasolok.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 4
képviselı+2 külsı tag +2 állandó szakértıbıl álljon. (16:23:42)
Cser Angéla, képviselı:
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság 4 képviselı+3 külsı tag +3
állandó szakértıt javasolok.
Tordai Miklós, képviselı:
Az alakuló ülésen meghatározott számokat fogjuk mos módosítani?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A költségvetést is többször módosítjuk.
Tordai Miklós, képviselı:
A választ elfogadom, csak nem értem. Most fogadtuk el a számokat. Itt csökkentésrıl van szó.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 1 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és
Mőszaki Bizottság 4 képviselı+3 külsı tag +3 állandó szakértıbıl álljon. (16:26:18)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor megkérem jegyzı urat, hogy ezek alapján készítse el a szavazó lapokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester: (16:44:33)
Megkérem az Ügyrendi Bizottságot, hogy ismertesse a szavazás végeredményét.
Tordai Miklós, képviselı:
Ismerteti az alábbi eredményeket.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – titkos szavazással elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen titkos szavazással a testület 128/2010.(X.25.) számú
határozatával elfogadta, hogy a Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki
Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Cser Angéla képviselı, elnök
Kıvári András képviselı, tag
Ordódy György képviselı, tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı, tag
Pakó Károly külsı tag
Schumicky György külsı tag
Posovszky Márton külsı tag
Hamvas Márton állandó szakértı
Lazri Noureddine állandó szakértı
Ulicsák Nándor állandó szakértı

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – titkos szavazással elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen titkos szavazással a testület 129/2010.(X.25.) számú
határozatával elfogadta, hogy az Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagjait az alábbiakban határozza meg:
Lırincz Beáta képviselı, elnök
Dobrovkáné Dér Borbála képviselı, tag
Ordódy György képviselı, tag
Takácsné Nagy Eszter képviselı, tag
Hartmann (Hellebrandt) Hilda külsı tag
Lazri (Klinger) Judit külsı tag
Törcsi Péter külsı tag
Milbich Tamás állandó szakértı
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – titkos szavazással elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen titkos szavazással a testület 130/2010.(X.25.) számú
határozatával elfogadta, hogy a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság tagjait az
alábbiakban határozza meg:
Dr. Szentkláray Ferenc képviselı, elnök
Cser Angéla képviselı, tag
Kıvári András képviselı, tag
Szeghy Krisztina képviselı, tag
Huszár Attila külsı tag
Id. Vigh Béla állandó szakértı
Schlick András állandó szakértı
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megkérem a bizottság elnökeit, hogy az alakuló ülést hívják össze. Ha valamelyik bizottság
nevet akar változtatni, akkor azt az alakuló ülésén megteheti.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az SZMSZ módosítást?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 9/2010.(X.25.) számú rendeletével elfogadta az alábbiakat:
(16:49:49)
Solymár Nagyközség Önkormányzat
9/2010 (X. 26.) rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)

„45. § (1)
A Képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat a következı
számmal hozza létre:
(a) Pénzügyi Bizottság 3 fı képviselı és 2 fı nem képviselı 5 fıvel
(b) Vagyonnyilatkozatokat Ellenırzı Bizottság 3 fı képviselı
(c) Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság 4 fı
képviselı 3 fı nem képviselı tag + 3 fı állandó szakértı
(d) Oktatási és Közmővelıdési - Ifjúsági és Sport Bizottság 4 fı képviselı 3 fı
nem képviselı tag + 1 fı állandó szakértı
(e) Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság 3 fı képviselı
(f) Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 4 fı képviselı 2 fı nem képviselı +
2 fı állandó szakértı.
Az állandó bizottságok tagjainak névsorát az SZMSZ 6. számú függeléke
tartalmazza.”
(2)

A Rendelet 3. mellékletének 3.d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.d) Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Bizottság”

(3)

A Rendelet 3. melléklete az alábbi 3.f) ponttal egészül ki:
„3.f) Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság”

(4)

A Rendelet 3. melléklete kiegészül a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság feladatés hatáskörével:
„Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköre:
A Bizottság KÖZLEKEDÉSI feladat- és hatáskörei
A.

A közúti személyszállítás terén
1. Tömegközlekedés
- Közremőködik a BKV-val és a Volánbusszal folytatandó
tárgyalásokban,
- Részt vesz a helyi tömegközlekedés biztosításával kapcsolatos
tárgyalásokon, a tarifa- menetrend- és a vonalkialakítási döntések
elıkészítésében
2. Egyéni közlekedés
- véleményezi a település parkolási lehetıségeit, javaslatot dolgoz ki a
problémák megoldására
- részt vesz a kialakítandó P + R rendszerrel kapcsolatos feladatokban

B.

A tehergépjármő forgalom területén
1. Intézkedik a nehéz tehergépjármő forgalom korlátozására, a megfelelı
közlekedési jelzıtáblák elhelyezésére
2. Részt vesz a tehergépjármővek idıszaki behajtása feltételrendszerének
kidolgozásában
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C.

A gyalogos közlekedés területén
1. Javaslatot készít a közúti gyalogátkelıhelyek kialakítására, felszereltségére.
2. Közremőködik a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal
együtt a gyalogjárdák kijelölésében, tervezésének és kivitelezésének
elıkészítésében

D.

A közúti forgalomirányítási kérdésekben
1. Intézkedik
a
közúti
forgalom
szükségszerő
korlátozására,
a
sebességcsökkentési intézkedésekre, és a csökkentés mértékére, az utcák
egyirányúsítására és esetleges lezárására.

E.

A közúti közlekedés biztonsága területén
1. Dönt a közlekedési táblák kihelyezésérıl, pótlásáról, kiegészítésérıl,
2. Az átmenı fıútjainkon elhelyezett sebességmérı rendszerek mőködési
tapasztalatairól jelentést készít a Képviselı Testület részére
3. Kapcsolatot tart a rendırséggel a forgalmi ellenırzések elıkészítésében,
kiértékelésében.
4. Felügyeli az önkormányzati közutak biztonságos közlekedésre való
alkalmasságát
5. Forgalomtechnikai szempontok alapján kijelöli a lakóövezeti zónákat.

F.

A vasúti közlekedéssel összefüggı feladatok
1. Részt vesz a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal közösen
a tervezett vasúti rekonstrukció nagyközségünket érintı terveinek tárgyalásain,
javaslatot tesz az érdekeinknek megfelelı megoldásokra.
2. Kapcsolatot tart a rekonstrukciót tervezı intézetekkel és a beruházóval.

G.

A közutakkal kapcsolatos feladatok
1. Az éves fejlesztési tervek keretében javaslatot tesz a szilárd burkolattal el nem
látott önkormányzati közutak megfelelı burkolattal való ellátására.
2. Javaslatot tesz az önkormányzati közutak kezelésével összefüggı feladatokra –
kátyúzás, karbantartás, javítás stb.
3. Javaslatot készít az önkormányzati közutak építésével és kezelésükkel
kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére
4. Részt vesz a közúti hatóságokkal és felsıbb hivatali szervekkel a közlekedéssel
és forgalommal kapcsolatos megbeszéléseken.

H.

Egyéb feladat és hatáskörök
1. Részt vesz a költségvetés kimunkálásában, a beruházási, felújítási célok
költségigényének meghatározásában,
2. elıkészíti a testületi döntést igénylı közlekedési témákat, ezekhez határozati
javaslatot terjeszt elı,
3. részt vesz a pályázatok elıkészítésében,
4. felülvizsgálja a közlekedési koncepciót és elıterjeszti testületi döntésre,
5. felügyeli és javaslatot tesz a költségvetési rendeletben meghatározott
keretösszeg felhasználásáról, az önkormányzati utak, járdák fenntartása,
javítása tekintetében,
6. közremőködik a helyi rendeletek elıkészítésében
7. Véleményezi a település-szerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció, a
szabályozási tervek tervezetét, a már elkészült tervek felülvizsgálatát.
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A Bizottság KÖZBIZTONSÁGI feladatai
1. Bőnmegelızési és közbiztonsági feladatok
a.

b.
c.
d.

Figyelemmel kíséri Solymár közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan
változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, ill. véleményezi a közbiztonsági
stratégiákat, aktualizálja a rövid távú célokat.
Elkészíti a bőnmegelızési és közbiztonsági koncepciót, és figyelemmel kíséri
annak végrehajtását, javaslatot tesz a feladatok ellátására.
Kapcsolatot tart a rend- és a közbiztonság védelmére létrejött, a településen
mőködı szervezetekkel.
Együttmőködik a rendırséggel, tőzoltósággal, polgárırséggel, a polgári
védelemmel, véleményezi a velük kötendı együttmőködési megállapodások
tervezetét.

2. Bőnmegelızési és közbiztonsági keret
a. Javaslatot tesz az önkormányzati költségvetés készítése során a bőnmegelızési és
közbiztonsági keretre.
b. Dönt az aktuális feladatoknak megfelelıen a keret felosztásáról.
3. A lakosság bevonása, tájékoztatása
a. Biztosítani kell, hogy a lakosság a Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság részére
bejelentést, figyelemfelhívást, ill. javaslatot tehessen. A Bizottság interneten és e-mail
útján is legyen megszólítható.
b. A bőnmegelızési és közbiztonsági koncepciót és intézkedési tervet Solymár honlapján
és a helyi lapokban közzé kell tenni.
4. A bőnmegelızés össztársadalmi üggyé tétele.
a. Az Önkormányzat minden szerve – de különösen a Közlekedési és Közbiztonsági
Bizottság – népszerősítse a bőnmegelızést, és teremtsen lehetıséget a lakosság,
valamint az érintett szervezetek részére a bőnmegelızésben való aktív részvételre.
b. A helyi önkormányzati rendeletekben érvényesíteni kell a közlekedési és a
bőnmegelızési szempontokat.
5. Feladatok a bőnokok és a bőnalkalmak korlátozása érdekében.
a. A Bizottság kezdeményezze a Budaörsi Rendırkapitányság felé a minél jobb rendıri
lefedettség elérését, a preventív és a reagáló rendıri erık folyamatos jelenlétét Az
önkormányzat vállalja ennek érdekében a rendırkapitányság anyagi és technikai
támogatását, és szorgalmazza a Solymár érdekeit szolgáló aktív és hatékony rendıri
mőködést.
b. Figyelemmel kíséri, és intézkedésre javaslatot tesz a jogszabályba ütközı és a lakók
nyugalmát zavaró szórakozóhelyekkel szemben.
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6. Feladatok a sértetté válás kockázatának csökkentésére
a. A Bizottság az önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerősíti és
ösztönzi a bőnmegelızési oktatást és képzést, átadja a bőnmegelızéssel kapcsolatos
tapasztalatait.
b. A Bizottság kezdeményezi a rendırség fokozott járıri jelenlétét a közoktatási
intézmények és az ifjúsági szórakozóhelyek környékén, azok nyitvatartási idejéhez
igazodóan.
7. A bőnismétlés megelızése
a. Felveszi a kapcsolatot az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által mőködtetett
Pártfogó Felügyelıi Szolgálattal és kidolgozza az önkormányzat szervezeteivel és
intézményeivel való együttmőködés formáit, valamint tartalmi követelményeit.
8. A közrend fenntartásával kapcsolatos feladatok
a.

b.
c.

Javasolja, hogy a közterület felügyelık minél nagyobb számban hajtsanak végre
közösen a rendırséggel és a polgárırséggel akciókat, járırözéseket, és végezzenek
rendszeresen területbejárást. Errıl a közterület felügyelık tájékoztassák a Bizottságot.
A Bizottság figyelemmel kíséri a közterület felügyelet személyi állományának és
technikai felszereltségének fejlesztési lehetıségeit.
Elemzi az állampolgári bejelentések, közterület felügyelık tapasztalatai, a képviselıi
javaslatok és egyéb információk alapján Solymár közbiztonsági szempontokból
legveszélyeztetettebb területeit és errıl tájékoztatja a Pilisvörösvári Rendırırs és a
helyi polgárırség vezetıjét.”

(5)

E rendeletmódosítással Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt,
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.

(6)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

hogy e

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Már az ülés elején szerettem volna elmondani, de csak most akadt kezembe a papír:
Pest Megye Közgyőlése Arany János pedagógia díjat adományozott Jablonkay Máriának.

2. számú napirend: 127/2010. számú elıterjesztés: Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2/2010. (II.10.) sz. 2010. évi évi költségvetési rendeletének II.
módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2010. (II. 10.) sz.
rendeletében 3 046 995 ezer forintban állapította meg a 2010. évi költségvetés bevételi és
kiadási fıösszegét, ahol a halmozódásmentes fıösszeg 2 518 233 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 67§.,68§
alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését,
valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését testületi döntéssel
megváltoztathatja.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A rendelet tervezet tartalmazza:
1. A bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatása 1. sz. melléklet
2. Címrend szerinti kimutatás 2. sz. melléklet
3. Az önkormányzat címrendje 3. számú mellékleteket.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2010. 09. 22-én tárgyalja.
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének halmozódásmentes fıösszege 2 525 701 eFt-ra módosul.
Ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, megtette javaslatát.
Kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét kíván –e még hozzá főzni valamit?
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselı:
A két elıterjesztést egyhangúlag támogatjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület 10/2010. (X.25.) számú rendeletével elfogadta az alábbiakat:
(16:52:50)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
10/2010. (X. 26.) sz. rendelete
az önkormányzat költségvetésérıl szóló
2/2010. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. § (1) bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 67.§,68.§ alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.10.) sz. Ö. rendeletét
(továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 2 525 701 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 2 525 701 e Ft-ban
állapítja meg.”
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A „R” 10.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Mőködési tartalék
Mőködési céltartalék
Fejlesztési céltartalék

12 033 eFt
4 200 eFt
31 958 eFt
3. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

3. számú napirend: 128/2010. számú elıterjesztés: Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2/2010. (II.10.) sz. 2010. évi évi költségvetési rendeletének III.
módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1. Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete 2/2010. (II. 10.) sz.
rendeletében 3 046 995 ezer forintban állapította meg a 2010. évi költségvetés bevételi és
kiadási fıösszegét, ahol a halmozódásmentes fıösszeg 2 518 233 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet
67§.,68§ alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
testületi döntéssel megváltoztathatja.
A rendelet tervezet tartalmazza:
4. A bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatása 1. sz. melléklet
5. Címrend szerinti kimutatás 2. sz. melléklet
6. Az önkormányzat címrendje 3. számú mellékleteket.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2010. 10. 11-én tárgyalja.
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének halmozódásmentes fıösszege 2 524 235 eFt-ra módosul.
2. T. Képviselı-testület! A Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodája
jelzéssel élt, miszerint 2010. évben elıreláthatóan nem várható a 2010. évi
költségvetésben tervezett egyes bevételi sorok maradéktalan teljesülése, amely a
nagymértékő beruházási kiadások miatt a tervezett mőködési kiadások és a 4. negyedév
mőködését veszélyeztetheti.
Ez elmaradt bevételek okai:
•
•

a tervezés során jóval magasabb jegybanki alapkamat (amely azóta a felére
csökkent), illetve a folyamatosan felhasznált költségvetési források miatt a
kamatbevételek nem realizálódnak.
az ingatlan-értékesítésbıl származó bevételek a gazdasági válság okán is
lassabban realizálódnak, vagy elıreláthatóan 2010. évben nem realizálódnak.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A bevétel-kiesésbıl fakadó hiány kompenzálása:
•
•

Nem támogatom mőködési hitel felvételét.
Intézményi szinten mindösszesen 2,5 %-os mőködési kiadás megtakarítást
kezdeményezek az év végéig.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület 11/2010.(X.25.) számú rendeletével elfogadta az alábbiakat:
(16:53:48)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
11/2010. (X. 26.) sz. rendelete
az önkormányzat költségvetésérıl szóló
2/2010. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV tv. 91.§ (1) és a 10. § (1) bekezdés, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 67.§, 68.§ alapján a Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010.
évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.10.) sz. Ö. rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint
módosítja:
1.
1. §
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének halmozódás
mentes
bevételi fıösszegét: 2 524 235 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 2 524 235 e Ft-ban
állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és fısoronkénti
kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Mőködési tartalék
Mőködési céltartalék
Fejlesztési céltartalék
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9 214 eFt
4 200 eFt
31 958 eFt

3. §
(1) A „R” 21. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselı-testület az intézmények mőködési kiadásainak 2,5 %-át zárolja.
Polgármesteri Hivatal
26 200 eFt
Lustige Zwerge
1 200 eFt
Ezüstkor
964 eFt
Mővelıdési Ház
1 872 eFt
Általános Iskola
9 579 eFt
Óvoda
4 105 eFt”
4. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

4. számú napirend: 129/2010. számú elıterjesztés: A 2011. évi kistérségi belsı
ellenırzési terv elfogadása.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ez a solymári vagyonkataszterrıl szól.
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;
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.
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Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
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 képviselı-testület az
elızı év november 15-éig hagyja jóvá.”
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által felkért belsı ellenır Solymár Nagyközség
Önkormányzatára vonatkozó belsı ellenırzési tervét is szükséges jóváhagynia a Képviselıtestületnek, ugyanakkor Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának vezetıje által megbízott
belsı ellenır belsı ellenırzési tervét is jóvá kell majd hagynia a T. Képviselı-testületnek.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kistérségek közösen pályáznak a belsı ellenırre, aki minden kistérségen végig megy. Ebbıl a
múltban voltak viták. Szerintem nekünk nem árt ha kapunk egy belsı ellenırzést, hiszen ha talál egy
hibát akkor azt ki tudjuk javítani.

Dr. Szentkláray Ferenc, képviselı:
Ezt a témát mi ajánlottuk, vagy elıírt?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ezt egy kockázat elemzés során mutatja ki, hogy mit ellenıriz. Ezt én kértem, hogy most a
vagyonkatasztert ellenırizze le.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 3
fı tartózkodással a testület 131/2010.(X.25.) számú határozatával elfogadta, hogy a
határozat mellékletét képezı, Pilis–Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által
finanszírozott, 2011. évi belsı ellenırzési tervet Solymár Nagyközség Önkormányzata
vonatkozásában jóváhagyja. (17:01:50)
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Kérdések, tájékoztatók.
Emesz Lajos, képviselı:
Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy 2010.11.18-án a képviselı-testület közmeghallhatást
tart 18:00 órakor. A költségvetés elfogadása elıtt, -szakítva a korábbi évek gyakorlatával szeretnénk a lakosság véleményét kikérni.
Hulladékszállítás:
Tervezi a cég, hogy a hulladékszigetek helyett a szelektív hulladékgyőjtést háznál végeznék.
Errıl még a céggel tárgyalnunk kell.
A rendszeresen fizetı lakosoktól -ha a testület elfogadja-, akkor évente egyszer térítés
mentesen 3m3 lomot elvisznek.
Zöldhulladék szállítás: két hetente fogja elvinni korlátozás nélkül. Most 2010. november 11én csinál egy zöldhulladék győjtést, amelynek keretében díjtalanul és korlátozás mentesen
viszi el. A következı ilyen vízkereszt után lesz a mely a fenyıfák összegyőjtésére irányul.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ma tárgyaltunk a Saubermacher Bicske Kft-vel. Az ingyenesen adott sárga zsákokba lehetett
győjteni a mőanyag, fém dobozokat lehetett győjteni. Ha leszerzıdünk a céggel, ezeket a
hulladék szigeteket meg fogja szüntetni, mert nem váltak be. Szemétlerakó hellyé váltak. Az
üvegeket továbbra is győjtı konténerekbe fogjuk győjteni.
A szemétdíjakkal kapcsolatosan pedig, amit én minden testületi ülésen elmondtam az elmúlt
négy évben, hogy most viszonylag egy alacsony díjat fizet a lakosság, a majdani szemétdíj
bevezetésére 2012 – tıl kerül sor ,akkor már térfogat arányosan kell majd fizetni.
Gaal Gergely, képviselı:
Köszönjük a Kolontáriaknak szánt adományokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az SKE lent volt és levitt már egy adag adományt. Én a korábban megszavazott 500.000
forint összeget már átutaltattam Kolontár számára.
Cser Angéla, képviselı:
A szelektív hulladékgyőjtés idıpontjai legyenek meghirdetve, a sajtóban is és mi is kapjuk
meg, hogy tudjunk róla.
Október 31-én van a reformáció napja amikor ünnepi Istentisztelet lesz ahová tisztelettel
meghívom a képviselı hölgyeket és urakat. Vasárnap 10:00 órakor kezdıdik.
Tordai Miklós, képviselı:
Kaptam egy meghívót az október 23-i ünnepségre, polgármesteri hivatal pecsétjével, a
meghívó szerint a fıszónok Gaal Gergely volt a Fidesz helyi szervezetének elnöke. Ezt nem
értem. Vagy együtt csinálunk valamit a községben és akkor Gaal Gergely alpolgármester
tartja az ünnepi beszédet akkor én is el tudtam volna menni. Úgy érzem, hogy most ez egy
megosztunk, kizárunk, címkézünk. Úgy gondoltam, hogy együtt fogunk dolgozni, közös
célkért és nem párt alapon fogunk mősorokat csinálni.
Gaal Gergely, képviselı:
Valószínőleg az a magyarázata, hogy amikor a rendezvény szervezésre megkezdıdött még a
választások elıtt, tehát a választások eredménye még nem volt ismert, ezért emiatt készült el
így a meghívó.
Varga Zsolt, Mővelıdési Ház vezetıje:
Igen így van.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Bizony egy-egy rendezvény szervezése már hetekkel-hónapokkal elıbb elkezdıdik.
Tordai Miklós, képviselı:
Köszönöm a választ elfogadom, csak ezért nem tudtam elmenni.
Takácsné Nagy Eszter, képviselı:
Szeretném felhívni a képviselıik figyelmét arra, hogy a vagyonnyilatkozat leadási határideje
2010. november 13-a. Két idıpontot is megjelölök, amikor szeretném, ha leadnák.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megköszönni a munkát.
Ezennel ülésünket bezárom.
Solymár, 2010. október 25.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

…………………………………..
Szeghy Krisztina
képviselı
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