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Rétfalvi József, képviselı
Dr. Vigh Annamária, képviselı
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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 93/2010. sz. elıterjesztés: Edu Busz Kft. (Polgármester)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 94/2010. sz. elıterjesztés: Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjak
adományozására. (Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Enczmann
László képviselı)
2. 95/2010. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására javaslat.
(Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság)
3. 96/2010. sz. elıterjesztés: Solymári Hírmondó fıszerkesztıjének megbízása (Enczmann
László képviselı)
4. 97/2010. sz. elıterjesztés: Pesti Tamás tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme.
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)

ZÁRT ÜLÉS:
5. 93/2010. sz. elıterjesztés: Edu Busz Kft. (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 2
fı, tehát a Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Emesz Lajos, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Dauner Henrik, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az
ülésrıl készülı jegyzıkönyvet Dauner Henrik - és Emesz Lajos, képviselı urak
hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
A legsürgısebb napirend a buszközlekedés pályázata. További napirendi pontok bizottsági és
képviselıi javaslatra kerület sürgısséggel felvételre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 94/2010. számú elıterjesztést napirendre vegyük?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a
94/2010. számú elıterjesztést a testület napirendjére vegye.
Földesi János, képviselı:
A 95/2010. számú elıterjesztésnek van határideje, mint az Edu Busz-nak?
Marlokné Cservenyi Magdolna
Sajátos nevelési igényő gyerekek állami normatív támogatása csak akkor jogszerő, ha ez így
van leadva, ha nincs így elfogadva, akkor nem hívható le a támogatás. Megváltoztattuk a
nevünket, hogy használható legyen.
Földesi János, képviselı:
Én a határidı kötöttségét kérdezem? Nem várhatott volna a rendes testületi ülésig?
Marlokné Cservenyi Magdolna
A normatíva miatt kell minél hamarabb.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 95/2010. számú elıterjesztést napirendre vegyük?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a
95/2010. számú elıterjesztést a testület napirendjére vegye.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 96/2010. számú elıterjesztést a napirendre vegyük?
Cser Angéla, képviselı:
Ehhez az elıterjesztéshez szeretném látni a mostani szerzıdést, hogyan köttettet, mikor, ki
által kötettett meg, milyen felhatalmazással.
Novoszádek János, képviselı:
SZMSZ szerint a napirend felvételérıl vita nélkül dönt a testület. Ennek júliusban megvolt a
bizottsági ülése, ez nem az az elıterjesztés. Sok mindent elnézem, kezd elegem lenni. Hol van
a bizottsági anyag?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Elkészült az az anyag, de tekintettel, hogy ez egy rendkívüli testületi ülés és eredetileg nem
került napirendre. Szavazhat a testület a napirendre vételérıl.
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Novoszádek János, képviselı:
Már napirendre kellett volna venni, hiszen szeptember 1-vel lejár a szerzıdése. Ha jogsértést
akarunk elkövetni, akkor rajta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nekem nem volt tudomásom róla, hogy ez a szerzıdés lejár mivel
Novoszádek János, képviselı:
Ezt most ne mond, benne van a jegyzıkönyvben, hogy te is mondtad, hogy tudtad, hogy lejár!
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem.
Novoszádek János, képviselı:
A júliusi bizottsági ülésen azt mondtad.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Júliusban azt mondtam, hogy én hosszas huzavona után, hetekig kérve a végén a Mővelıdési
Ház vezetıjét mint munkajogi felettese felszólítás után kaptam egy szerzıdést ami egy
határozatlan idejő szerzıdés. Aztán valóban elıkerült egy másik szerzıdés az Oktatási
Bizottság ülésén.
Enczmann László, képviselı:
Azon a bizottsági ülésen többször is felmerült, hogy azért kell sürgısen döntenünk, mert
szeptember 1-vel lejár a szerzıdése. Az elıterjesztésem azért született meg, mert szerintem
jogsértı lenne az, hogy ha kifutunk a határidıbıl. Lehet úgy is dönteni hogy megszüntetjük a
a Solymári Hírmondót, idılegesen megszüntetjük, vagy a fıszerkesztıt lecseréljük.
Gaal Gergely, képviselı:
Itt most a napirendrıl vitatkozunk vagy már elkezdtük az egyik napirendet tárgyalni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, köszönöm.
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 96/2010. számú elıterjesztést napirendre vegyük?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 3 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 96/2010. számú
elıterjesztést a testület napirendjére vegye.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 97/2010. számú elıterjesztést a napirendre vegyük?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen
szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a
972010. számú elıterjesztést a testület napirendjére vegye.
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 – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen
szavazattal 1 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta, a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen
szavazattal 1 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület elfogadta,a végleges napirendet.
Gaal Gergely, képviselı:
Több helyrıl hallottam a faluban, hogy most hogy megkezdıdött az ajánló szelvények
győjtése és többen a Fidesz nevében és a Fideszre hivatkozva győjtenek ajánló szelvényeket
olyan személyek számára, akiket a helyi Fidesz – Kdnp csoport nem szavazott meg képviselı
jelölteknek.
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Dauner Henrik, képviselı:
Ezek az emberek igazolják magukat valamivel?
Gaal Gergely, képviselı:
Igen. Van igazolványuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most kaptam tájékoztatást arról, hogy a Panoráma utca 6-8 szám alatt kigyulladt egy ház.
Novoszádek János, képviselı:
Nagy a zavar a településen a választásokkal kapcsolatosan, hiszen megváltozott a választási
rend a választási iroda feladata lett volna a megfelelı tájékoztatás. Amit az elején kérdeztem
arra tegnap az egész hivatal nem tudott válaszolni. Senki nem tudja, hogy egy körzetben kik
indulnak.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Nagyon szívesen elmondom.
Novoszádek János, képviselı:
Én tisztában vagyok vele, csak a lakosság nem tudja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Úgy vélem igen sokszor elmondtuk, újságban honlapon megjelent.
Augusztus 20-án három napos ügyeletet kellett tartanunk a hivatalban a névjegyzéki
jogorvoslat miatt. Mindenki a saját körzetében jelöltekre szavazhat.

1. számú napirend: 93/2010. számú elıterjesztés: Edu Busz Kft.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A busz közlekedésre a Képviselı-testület kiírta a pályázatot a pályázatok megjelentek
országos napilapokban, interneten. Mindenki megkapta az Edu Busz Kft. pályázatát. A
pályázat egy elég tömören megfogalmazott anyag. A pályázó 900.000 forintos havi
támogatást kér a pályázatában.
Földesi János, képviselı:
Mi van abban az esetben, ha az önkormányzat megállapodik és központilag másképen
szervezik a dolgot itt a BKV-val, Volánnal kapcsolatosan. Ez mennyiben érinti a
megállapodást? Mert ebben a pályázati anyagban errıl nincsen kitétel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebben az esetben a szerzıdésben egy mindkét félen kívül álló dolognak kell tekinteni. Ezt a
szerzıdésben mindenféle képen rögzíteni kell. Országos hatáskörő döntés, amirıl nem
tehetünk. Az állam törekszik arra, hogy azt a vegyes rendszert, ami most van, azt szeretné
megszüntetni (állami és helyi közlekedés). Lehet hogy a solymári közlekedés teljesen át fog
kombinálódni. Ez két pontot érinthet.
Az egyik a 218-as busz Budapest, Árpád híd, Pesti hídfı- Solymár templom tér és a 64-164-es
járat Solymár Pemü, Solymár Templom tér- Hővösvölgy között.
A másik, az útépítési és vasút építési tervek. Az elıvárosi közlekedésben megváltozik a vonat
és busz kapcsolat.
Ezek egyikérıl sem az önkormányzat tehet.
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Dauner Henrik, képviselı:
A pályázat hol és mikor jelent meg?
Itt nem látok határozati javaslatot csak a pályázati anyagot kaptuk meg.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Hivatalos Értesítı, újságokban.
Dauner Henrik, képviselı:
Jó. Tehát ez évi anyagról van szó?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Igen.
Dauner Henrik, képviselı:
A pályázathoz becsatolt cégkivonat 2008. évi dátumozású. Ez akkor rendben van?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szerzıdés kötéshez friss cégkivonat kell majd.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Közben már kaptunk frissebb cégkivonatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Idıközben megpróbáltunk a minisztériumtól egy kiegészítı támogatást szerezni, de még nincs
válasz.
Dauner Henrik, képviselı:
A leadott pályázati anyagban szereplı bevételi összeg 10 millió forint feletti összeg. Ez jóval
magasabb mint a korábbi összeg.
Emesz Lajos, képviselı:
Az engedély kivonat és az engedély között van-e különbség?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Az engedély az a nagy engedély, az engedély kivonat rendszám szerint.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt azt olvasom hogy a személyszállítási engedély ami rendszámra van lejárt 2010. augusztus
31-én. Akkor ez az engedély már nincs meg, vagy már meg lett hosszabbítva csak nem lett
becsatolva?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Az engedély addig tart amíg a szerzıdés szól ami június 1-vel lejárt. Ezt meg kellett
hosszabbíttatnom két hónapra. Tehát ezek most szeptember 1-ig érvényesek. Az én
vállalkozói engedélyem és a közszolgáltatáshoz szükséges engedélyek öt évre a buszokra
szóló engedély szeptember 1-ig.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ugyan ezek a jármővek lesznek?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Igen.
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Cser Angéla, képviselı:
Nagyon jó lenne, ha a busz járatok menetrendjét meghosszabbítanánk. Sok fiatal van akik
késı éjjel járnak haza, nekik nagyon jó lenne.
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
2003. évben amikor ezt kezdtem, akkor próbáltam hétvégén is, akkor utána napközben is
többször és a késı esti járatokra sem volt igény.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt már Gaal Gergely képviselı úr is szóvá tette a BKV-nál hogy a szombati buszjáratok
késıbb is közlekedjenek.
Földesi János, képviselı:
Jelenleg mekkora az önkormányzati támogatás összege?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megközelítıleg havi 400.000 forint.
Földesi János, képviselı:
Akkor ,amit most itt látunk az több mint a duplája.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ilyen tárgyalásos eljárás esetében mindig fel szoktuk tenni a kérdést a pályázónak, hogy
mennyit tudna ebbıl engedni?
Budavári László, képviselı:
Ez szerepel az idei költségvetésünkben?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a megemelt összeg nem, csak a betervezett összeg szerepel.
Gaal Gergely, képviselı:
Mi az oka annak, hogy ez az összeg a duplájára emelkedett?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
A szerzıdést 2005. évben kötöttük meg, azóta többször kértem már pénzt, elutasítottak.
Teljesen le vagyok maradva. A gazdasági helyzet nyilvánvaló. Az üzemanyag ára mára
sokszorosa. A gumi és az alkatrészek ára a biztosítások tételei is emelkedik.
Gaal Gergely, képviselı:
Akkor ezek szerint az eddigi tételek rentábilisak voltak.
Dauner Henrik, képviselı:
Csak ez az egy jelentkezı van?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Négyen vásárolták meg a pályázati anyagot, ez az egy pályázat érkezett be.
Novoszádek János, képviselı:
Melyik bizottság tárgyalta ezeket a pályázatokat?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt speciális helyzet állt elı, egy pályázati anyag érkezett be.
Novoszádek János, képviselı:
Ha egy pályázat van, akkor azt is meg kellett volna tárgyalni nem?
Horányi Márton, képviselı:
Kíváncsi lennék arra, hogyha módosítjuk a szerzıdést, akkor azt mibıl fogjuk finanszírozni?
De ha a javaslat az, hogy az idei év annyi amennyi a költségvetésben van, és a jövı évtıl meg
ennyi az egy másik szituáció. Elıttünk van egy pályázat, de nincs elıttünk annak bírálata.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megkérdezem a pályázót, hogy úgy fenntartja -e ajánlatát, hogy ebben az évben az eddigi
támogatást kapná a jövı évtıl pedig azt az összeget amit kér?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Nem kívánok változtatni az ajánlatomon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem kíván rajta változtatni?
Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Nem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor a beadott pályázati anyagról kell döntenünk.
Horányi Márton, képviselı:
Ez így nem lesz jó, hiszen ezért mondtam az elıbb, hogy ha az idei évben marad a betervezett
összeg akkor nincs gond, a jövı évit pedig be tudjuk tervezni, de ha most úgy döntünk, hogy
az emelt támogatási összeget megadjuk, akkor arról is kell döntenünk, hogy mibıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor az lesz a feladatunk, hogy ezt az összeget kigazdálkodjuk erre a négy hónapra.
Horányi Márton, képviselı:
De mibıl?
Dauner Henrik, képviselı:
Ügyrendi szempontból szeretném megjegyezni, hogy nincsen elıterjesztés. Mielıtt a
szavazást megejtjük az elıterjesztınek a elıterjesztést meg kell fogalmaznia.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az én javaslatom annyi lett volna, hogy meghallgatjuk a vállalkozót, elolvastuk a pályázatát
és nekem az a javaslatom, hogy zárt ülésen az ülés végén térjünk rá vissza. A döntésünkrıl
természetesen értesítjük az érintettet.
Földesi János, képviselı:
Ha jól értettem a vállalkozót az általa adott ajánlatától pénzügyi szempontból sem lehet
eltérni?
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Szabó Endre, Edu Busz Kft.:
Nem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van egyéb kérdés?
Akkor a 93/2010. számú elıterjesztést majd zárt ülés keretében tárgyalja a testület.

2. számú napirend: 94/2010. számú elıterjesztés: Javaslat a Pest Megyei
Önkormányzat által alapított díjak adományozására.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola nyugalmazott
igazgatója a tavalyi évhez hasonlóan felterjesztette javaslatait a Pest Megye Önkormányzata
általa alapított Semmelweis Ignác Díjra, az Arany János Díjra, valamint még a Közoktatási
Díjra. A javaslatokat az Önkormányzat támogatásával 2010 augusztusában fel kell terjeszteni
a Pest Megyei Önkormányzatnak.
A fentiekre figyelemmel dr. Borovszky Évát a Semmelweis Ignác Díjra, míg Jablonkay
Máriát, valamint Hidasné Mohácsi Gabriella az Arany János Pedagógiai Díjra, valamint
Lajtha László Díjra javaslom felterjeszteni.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy határozatával a javaslatokat támogatni
szíveskedjenek.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Az iskola részérıl alá tudom támasztani, hogy igen megérdemlik a díjakat. Jó lenne, ha a
képviselı-testület a támogatását adná. Reméljük, hogy az idén meg is kapják.
Emesz Lajos, képviselı:
Felmerültek más nevek is a bizottsági ülésen, azokat meg lehet-e ismerni, minden évben
pályázunk, van e- köztük olyan, aki már kapott díjat?
Novoszádek János, képviselı:
A bizottság ülése július 9-én volt a határidırıl már lecsúsztunk, mert 24-ig kellett volna
leadni. Címzetes igazgatónı szívén viseli ezeket a jelöléseket. Más név nem merült fel. A
megyében sem a díjak sem egyéb tekintetében Solymár soha sehol nem szerepel.
Dauner Henrik, képviselı:
Az elıterjesztésben csak neveket látok, a hozzá tartozó indoklást nem láthatjuk? Ha
utólagosan megkaphatjuk az megköszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Eddig úgy volt, hogy a Képviselı-testületnek nem kell jóvá hagynia a jelöléseket, de mi úgy
gondoltuk, hogy hátha így jobbak a jelöltek esélyei.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 88/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy 2010. évben dr. Borovszky Évát javasolja felterjeszteni a
Pest Megyei Önkormányzat által alapított Semmelweis Ignác Díjra. (17:50:11)
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 89/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy 2010. évben Jablonkay Máriát javasolja felterjeszteni a
Pest Megyei Önkormányzat által alapított Arany János Pedagógiai Díjra. (17:50:16)
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 90/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy 2010. évben Hidasné Mohácsi Gabriella javasolja
felterjeszteni a Pest Megyei Önkormányzat által alapított Lajtha László díjra. (17:50:23)
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Dauner Henrik, képviselı:
Kérésemet kérem jegyzıkönyvezni: „Az elıterjesztésben csak neveket látok, a hozzá tartozó
indoklást nem láthatjuk? Ha utólagosan megkaphatjuk, az megköszönöm.”

3. számú napirend: 95/2010. számú elıterjesztés: Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Az Oktatási, Közmővelıdési Ifjúsági és Sport Bizottság 2010. év július hó 8 napján 17 órakor
megtartott ülésén egyhangúlag döntött és a tárgyban foglalt alapító okiratot a mellékelt
dokumentumban foglaltak szerint módosítani javasolja. A módosítások az alábbiak:
- Az intézmény új neve: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; Az intézmény rövid neve: Hunyadi
Mátyás Többcélú Oktatási Intézmény (Az Egységes Pedagógiai Szakszolgalat azt
jelenti, hogy van perspektívája, kibıvülhet iskola-elıkészítéssel, pszichológiai
szakszolgálattal a tevékenységi kör)
- A telephelyeknél: (annak hívnak mindent, ahol valamilyen oktatás folyik) a PilisBuda - Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás bekerült
- A telephelyeknél az „Egyéb bérelt helyiség a PEMÜ Sportcsarnokban (2083 Solymár,
Terstyánszky út 89. Központ)” a helység, helyiségre történı javítása helyesírási
szempontból
- További kiegészítés: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan
mőködı és gazdálkodó többcélú oktatási intézményen belül:
 pedagógiai szakmai szakszolgáltatás (logopédia, gyógytestnevelés)
 organikus és nem organikus okokra visszavezethetı sajátos nevelési igényő tanulók
integrált nevelése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
- Területi kérdéseknél a meghatározás minden esetben a: társult települések
önkormányzatainak közigazgatási területére javítva.
Ennek értelmében ezúton kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az Oktatási,
Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elıterjesztése alapján a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának módosítására javaslatát elfogadni szíveskedjen.
Dauner Henrik, képviselı:
Nekem a többcélú nem tetszik, valami mással pótoljuk. A többcélú valahogy nem a
megfelelı.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Az oktatási törvény lehetıset ad arra, hogy az intézmények legyen rövid neve. A hosszú
névnek történelme van, hiszen mővészetoktatási intézmény vagyunk. Ezzel az a baj, hogy a
gyerekek sehova nem tudják beírni, olyan hosszú. Kell egy rövidített változat. Ha van jobb
ötlet azt szívesen veszem.
Dauner Henrik, képviselı:
Többcélú.
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Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Az oktatási törvényben meg van határozva, hogy mit nevezünk többcélúnak: tagintézmények,
több tanintézmény mőködését egy fenntartó és egy épületben. Nálunk ez a helyzet. Van az
alap iskola, van a zeneiskola és van a pedagógiai szakszolgálat. Ez a többcélú.
Földesi János, képviselı:
Akkor, ha a hosszú név kell, akkor a rövid név legye csak annyi, hogy: Hunyadi Mátyás
Oktatási Intézmény.
Gaal Gergely, képviselı:
A többcélúval mi a helyzet? Ennek nem kell szerepelnie a nevében?
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Nem kell, de olyat kerestünk, ami jellemzı az iskolára.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
És mi lesz kiírva az iskola falára?
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
A hosszú neve, alá a rövid név.
Földesi János, képviselı:
Akkor legyen intézmény, ami egy átfogó győjtı név.
Novoszádek János, képviselı:
Az új államtitkár asszony szerint nem oktatási és nevelési, hanem nevelési és oktatási
intézmény, hiszen elıször nevelünk és utána oktatunk.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
A Pedagógiai Szakszolgálat elnevezést bele kellett tenni. Ahhoz hogy a normatívát le tudjuk
hívni, a sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelését tudjuk felvállalni. Ez fontos.
Novoszádek János, képviselı:
Csak azt mondjad légy szíves, amik változtak.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı:
Az intézmény neve, 5. pont vége, 8. pont vége, 9. pont b,c pontja, 11. pont, 13.2 pont, 17.
pont 3. bekezdés, ennyi.
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 – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 91/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat módosított alapító okiratát
elfogadja. (18:05:45)

4. számú napirend: 96/2010. számú elıterjesztés: Solymári Hírmondó
fıszerkesztıjének megbízása.
Enczmann László, képviselı:
A Közmővelıdési és Oktatási Bizottság ülése óta három rendkívüli testületi ülést hívott össze
a polgármester. Ugyanakkor a bizottsági javaslat elıterjesztését a polgármester, mint a
testületi ülések összehívója, nem szorgalmazta. (Az idı húzást okát nem merem még
feltételezni sem.) Holott szeptember 1.-vel lejár a fıszerkesztıvel kapcsolatos szerzıdés. Így
kénytelen vagyok egyéni képviselıi minıségemben elıterjesztésben az ügyet döntésre vinni.
Szerzıdés hiányában a lap, ha ideiglenesen is, de megszőnik. Nem lenne szerencsés és rossz
üzenete lenne a választoknak,
- a polgármester azt csinál a községben amit akar,
- a testülettel azt lehet tenni amit akar.
A bizottság meg tárgyalta az elıterjesztést. A fıszerkesztı személyével kapcsolatban
támogató javaslatok hangzottak el, kivétel a polgármester. A szerzıdés idıtartamán alakult ki
vita. A többség december 31-ig kívánja meghosszabbítani a szerzıdést, amit Kleer László
ebben a formájában nem vállalta.. A bizottság az öt éves szerzıdés meghosszabbítást 3 nem 2
igen szavazattal nem támogatta.
Novoszádek János, képviselı:
Mivel a bizottság ezt is július 9-én tárgyalta kérdezem, hogy az ott született elıterjesztés hol
van?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Mint már említettem, mivel sürgısséggel kérte az elıterjesztı ezeket az elıterjesztéseket,
ezért…
Novoszádek János, képviselı:
Akkor miért nem az eredeti jött ki?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Mert ez egy rendkívüli ülés, mert eredetileg nem került be a napirendre.
Novoszádek János, képviselı:
Ma augusztus 25-e van. Lejár a szerzıdése. A Solymári Hírmondó fıszerkesztıjével kötött
szerzıdés a mővelıdési ház vezetıje Varga Zsolt tájékoztatása szerint 2010. szeptember 1-én
lejár. Én úgy gondoltam, hogy ez a terület az oktatási bizottságot érinti ezért napirendre
tőztük. Az ügyintézıt nem találtam. Hol van a bizottsági ülés jegyzıkönyve, amit még nem
kaptam meg és nem írtam alá? Az úr nem volt elérhetı. Az a döntés születet 3:2 arányban
hogy a Solymári Hírmondó fıszerkesztıjének kinevezését 2010. december 31-ig
meghosszabbítják. Kértem a hivatalt, hogy a kisebbségi véleményt is jelezze az
elıterjesztésben. A kisebbségi vélemény az volt, hogy még öt évre hosszabbítsa meg a
bizottság Kleer László kinevezését 2015. szeptember 1-ig. Ennyi történt a bizottsági ülésen.
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Gaal Gergely, képviselı:
Ha jól emlékszem elektronikus levélben megkaptuk a bizottsági elıterjesztést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Te bizottsági tag vagy, arra emlékszel.
A 2. Határozati javaslatban ki van pontozva, hogy hány évvel hosszabbítsuk meg.
Cser Angéla, képviselı:
Az oktatási bizottság elnökétıl most szóbeli tájékoztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy mi
volt a bizottsági ülésen. Nem kaptuk meg az elıterjesztéshez a bizottság anyagát. Ezt látnunk
kellene. Ezt szeretném kérni, hogy kapjuk meg a szerzıdést. Mikor kötettett meg, kivel,
milyen felhatalmazás alapján.
Rétfalvi József, képviselı:
Az oktatási bizottságon a szerzıdés nem volt jelen?
Novoszádek János, képviselı:
Én úgy tudom, hogy a szerzıdés megtekintése nekem és a bizottság tagjainak nem
kompetenciája. De kérdezem jegyzı urat, hogy így van-e?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Én magam sem rendelkezem a szerzıdéssel, illetve annak a módosításával. Azt, hogy ott az
aláíró felek között olyan kikötés született, hogy titoktartási nyilatkozat ezt nem tudom. Nem
én írtam alá a szerzıdést.
Novoszádek János, képviselı:
Pillanat, aljegyzı úr volt egy kérdésem. Láthatjuk ezt a szerzıdést, te láthatod, ki láthatja?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Szerintem a felesküdött tagok illetve a köztisztviselık láthatják.
Novoszádek János, képviselı:
Kérdésem, hogy akkor ezt polgármester úr miért nem láthatja, miért nem nézte meg?
Emesz Lajos, képviselı:
Kleer László úr, van önnél szerzıdés?
Kleer László, Solymári Hírmondó fıszerkesztıje:
Nincs.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Erre nem tudok válaszolni.
Novoszádek János, képviselı:
Te vagy a jogi felelıse ennek a gréniumnak. Valami oka csak lehetett, hogy a polgármester
úrnak nem adta oda a szerzıdést a kiadó egy ideig?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Aztán elıjött egy új szerzıdés amit addig nem láttam.
Novoszádek János, képviselı:
Tessék?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Amit nekem oda adtak, az egy határozatlan idejő szerzıdés volt. Érdekes módon két
szerzıdés van.
Enczmann László, képviselı:
Most két dolog fontos, az egyik, amit a költségvetésünkben beállítottunk, a díj amit fizetünk a
szerkesztınek és milyen gyakran jelenjen meg az újság és a másik, hogy meddig tart a
szerzıdés. Most egy új szerzıdést kell kötni függetlenül attól, hogy mi volt eddig. A
szerzıdés megkötéséhez be lehet emelni olyan tételeket, amelyek eddig a régi szerzıdésben
benne voltak. Ehhez nem kell figyelembe venni a régi szerzıdést. A testület dönthet úgy,
hogy nem köt szerzıdést.
Cser Angéla, képviselı:
A most kötendı szerzıdéshez feltétlenül szükséges a meglévı szerzıdés, mert honnan tudjuk,
hogy a mostani szerzıdést, szeptember 1. jár le. Szóbeszéd alapján?
Novoszádek János, képviselı:
Polgármester urat tájékoztatta a kiadó. Polgármester úr látta a szerzıdést.
Cser Angéla, képviselı:
Lehet, hogy polgármester úr látta a szerzıdést, de mi miért nem láthatjuk, amikor erre jogunk
van? Felesküdött képviselık vagyunk, nem olyan titkos anyag azt hiszem, hogy ne láthatnánk.
Az is lehet, hogy elírták 2012. érvényes és akkor feleslegesen ülünk itt. Tehát bár mirıl is
beszélünk az a feltétel, hogy legyen itt a mostani szerzıdés.
Emesz Lajos, képviselı:
Én azt hiszem, hogy senki nem gondolja ebben a teremben, hogy a Solymári Hírmondó ne
mőködjön. Azt tényleg nem tudom elképzelni, hogy nekem úgy kell szavaznom valamirıl,
hogy nem tudom, hogy eddig hogyan mőködött. Az elıterjesztésben leírt véleményed,
valószínőleg magán véleményed, nem tudom, mit akarsz ezzel indokolni, a fontosságát ennek
a dolognak? Vagy, hogy rossz üzenete lenne a választóknak ha megszőnne?
Enczmann László, képviselı:
Így van.
Emesz Lajos, képviselı:
Mire alapozod azt, hogy „a testülettel azt lehet tenni amit a polgármester akar” egy ilyen
kijelentés mögött elég komoly véleménynek kell lennie ami ennél elırébb mutató.
Enczmann László, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy érdemi dolgokról kell beszélnünk.
Én arra gondoltam, amit gyakorlatilag elnök úr lemondott. A bizottsági ülésen határozottan
elhangzott a szeptember 1. dátum. Senki nem kérte akkor hogy mutassák meg a szerzıdést.
Most utólag megint be lehet kérni. Amit itt jelezni akartam: azóta három rendkívüli ülést
tartottunk, olyan határidık voltak, amik lejárnak, amitıl egyrészt megszőnik a solymári
hírmondó késedelembe esünk, késedelembe esünk solymár egyes olyan személyei kapcsán
akik megérdemelnének egy kitüntetést. És nem kerül testület elé. Mert testületi döntés nélkül
nem megy. Mind a három téma ami sürgıs és erre senki nem figyel. Ezt te hogy értékeled.
Polgármester úr végig ott ült a bizottsági ülésen ezért nem tudok mást feltételezni, mint két
dolgot. Az egyik az hogy elfelejtkezett róla, a másik, hogy halasszuk egy kicsit majd a
következı testület dönt. Csak az a baj, hogy ebben nem dönthet a következı testület. A
következı testület mindent megcsinálhat, határozatokat visszavonhat.
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Enczmann László, képviselı:
Ezt nekünk most határidıben kell döntenünk. Ha a testület nem úgy mőködik, ahogy kell
akkor minek van testület, akkor minek van bizottsági ülés, ha másfél hónappal késıbb nincs
jegyzıkönyv róla, nincs elıterjesztés ugyan akkor rendszeresen vannak ülések. És
természetesen haptákba vágva állunk és rohanunk az ülésekre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én nem tudom, hogy hogyan jött létre ez az öt éves szerzıdés, mert ennek a hivatalban nincs
nyoma.
Horányi Márton, képviselı:
Most a jövırıl tárgyaljunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem. Nem tudom, hogyan jött létre. Én egy határozatlan idejő szerzıdésrıl tudtam. Egyetlen
egy szerzıdés láttam, ami határozatlan idejő.
Horányi Márton, képviselı:
Csak neked van meg a hatalmad, senki másnak. Megvolt a hatalmad rá hogy utána járjál. Én
amikor kérdeztem azt mondtad, hogy nincs olyan elıterjesztés ami miatt a rendes testületi
ülést össze kellene hívni. Ezért nem lesz összehívva az utolsó normális testületi ülés. Szőnjön
meg a Hírmondó elsejével? Ez nagyon fontos. Igen, lehet ez is érdek, de ez is valakinek az
érdeke. Minthogy az is valakinek az érdeke, hogy miért nincs Solymáron normális pénzügyi
vezetı évek óta? Mert ez valakinek az érdeke erre nem tudok mást mondani. Volt olyan
fontos elıterjesztés, amit meg kellett volna tárgyalni a testületnek. Testületi ülés nem lett
összehívva.
Emesz Lajos, képviselı:
Ép esző embernek nem lehet érdeke sem a pénzügyi irodavezetı hiánya sem ….
Horányi Márton, képviselı:
Épeszőnek nem, de érdeknek igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Volt egy nagyon jó pénzügyi irodavezetınk, de sajnos kitúrták innen.
Gaal Gergely, képviselı:
Zavar az amit az elıterjesztı úrtól hallottunk, hogy függetlenül az elızı szerzıdéstıl
nyugodtan kössünk másik szerzıdést és nem fontos a korábbi szerzıdés. Akkor ezek szerint
ha kötünk egy szerzıdést akkor az nem érdekes és bármikor köthetünk egy másikat? Akkor
mi értelme van a szerzıdésnek.
A másik, amit Horányi Márton képviselı úr mondott, hogy van egy határozatlan idejő
szerzıdés, de van egy kinevezés, ami meg szeptember 1-vel lejár. Ezt nem értem. Az
elıterjesztı azt írta, hogy „szeptember 1.-vel lejár a fıszerkesztıvel kapcsolatos szerzıdés”.
Itt nincs szó kinevezésrıl. Ezt sem értem.
Amit a polgármester úr mondott, hogy ı egy határozatlan idejő szerzıdést látott, akkor nem
értem, hogy egyáltalán mirıl beszélünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pontosan, én egy szerzıdésrıl tudok, ami határozatlan idejő és amit nagyon nehezen és
kalandosan kaptam meg. És állítólag van fıszerkesztıi kinevezés egy határozott idejő
kinevezés ami állítólag öt éves. Én nem tudom, hogy jegyzı úr találta ennek valahol nyomát?
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Emesz Lajos, képviselı:
Szeretném, ha megkérdeznénk az érintetett mondja el ı, hogy mirıl van szó és utána kérjük
bemutatni a szóban forgó szerzıdést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen, parancsoljon.
Kleer László, Solymári Hírmondó fıszerkesztı:
Határozatlan idejő szerzıdés nem volt. Én ilyet soha nem kötöttem. Én még életemben nem
kötöttem még határozatlan idejő szerzıdést, nem is szándékozom soha határozatlan idejő
szerzıdést kötni. Amit polgármester úr látott azt vagy rosszul látta, vagy egy hamisítvány.
Azon csodálkozom, hogy nincs szerzıdésem a polgármesteri hivatalban. Kiadónál biztosan
van és nekem is van, amit szívesen közzé teszek. A szerzıdés öt évvel ezelıtt készült a
kiadóval kötettett a szerzıdés, a kiadó vezetıje írta alá. Ez a korábbi szerzıdés
meghosszabbítása. Nagyjából. Le van írva benne, hogy milyen feladataim vannak, és hogy az
önkormányzatnak milyen kötelezettségei vannak. Határidırıl és díjazásról szól még. Ez egy
határozott idejő szerzıdés.
Horányi Márton, képviselı:
És mi történik, ha nem döntünk?
Kleer László, Solymári Hírmondó fıszerkesztı:
Szeptember 1-vel lejár a szerzıdésem. Most még megcsinálom azt a számot, ami szeptember
3-án jelenik meg. Utána a következı számot nem csinálom meg, mert nincs tovább
szerzıdésem.
Emesz Lajos, képviselı:
És mi a viszonyulásod az oktatási bizottság többségi tagjainak elképzeléséhez?
Kleer László, Solymári Hírmondó fıszerkesztı:
Én azt nem vállalom. December 31-ig nem vállalom több okból sem. Az egyik, hogy ez az
egyik legnehezebb idıszak a választás és az utána következı pár hónap. A másik oka, hogy
pont ez az idıszak az amikor fontos a szerkesztı függetlensége a legfontosabb, és akkor
amikor lejár a szerzıdése az nem biztos, hogy független tud maradni.
Dauner Henrik, képviselı:
Hír tv. Ben Szalay Annamária nyilatkozott, hogy ıt 10 évre választották meg ezt azt jelenti
számára azt mondta, hogy amikor a jelenlegi kormány elindult egy bizonyos úton, egy átívelı
szakaszon ı változatlanul megmarad a testület élén és viszi az elképzelésit, amiket ı felvállalt.
Nekem úgy tőnik, hogy az amit az oktatási bizottság döntött az komolytalan a mostani
beszélgetés tükrében. Nem értem miért. Itt nem szerepel az oktatási bizottság elıterjesztése,
sem indoklása, én a magam részérıl nem szeretném a döntést elódázni. Ez a falúnak a
községnek nagyon fontos orgánumává vált ami hiteles. A bizottsági ülésen felelıs vezetı
szájából hangzott el, hogy a szerzıdés lejár. Ott ezt senki sem kérdıjelezte meg. Egy a lényeg,
hogy szeptember 1-vel a fıszerkesztıi státusz megszőnik, és én úgy tudom, hogy fıszerkesztı
nélkül nem lehet az újságot kiadni.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
De lehet, megbízott fıszerkesztıvel.
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Dauner Henrik, képviselı:
De ilyen elıterjesztés sincs itt elıttünk. Én úgy gondolom, hogy térjünk vissza a napirendi
pontra az elıterjesztésre és annak két határozati javaslata van. Elhangzott a bizottsági ülésen,
hogy szerzıdés lejár. Az a szerzıdés valaki által alá íródott, tehát ez a szerzıdés létezik. Ezt
nem tagadta senki.
Cser Angéla, képviselı:
Még nem láttuk.
Dauner Henrik, képviselı:
Most elhangzott az is, hogy határozatlan idejő szerzıdést a fıszerkesztı úr nem írt alá. Ez jó
hogy elhangzott itt a testület elıtt, jogi nyilatkozat. A másik is egy jogi nyilatkozat. Én úgy
gondolom, hogy az érdemi döntéshez az elıterjesztés elıttünk áll. A tartalmi és a formai része
is elıttünk van. Döntenünk kell. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor veszélyben van egy
olyan sajtó orgánum, amely már húsz éve fennáll. Vétség lenne a köz ellen ezt felrúgni.
Emesz Lajos, képviselı:
Részben egyet értek veled. Viszont azt, hogy deklaráljuk az az elıterjesztı véleménye és nem
a testületé. Én továbbra is az illetékes bizottság által megfogalmazottak szerint szeretnék
dönteni. Azzal együtt, hogy a meglévı szerzıdést a képviselık megkaphatják átolvasásra. A
jelenlegi szerzıdés meghosszabbítását, esetleges átalakítását a nélkül nem lehet megtenni,
hogy nem ismerjük a mostani szerzıdést. Ugye így van? Kleer László szájából elhangzott,
hogy ez nyilvános akkor viszont könyörgök miért nem kaphatja meg a hivatal? Miért nem
adja ki a hivatal számára? És az elıterjesztés mellékleteként sem szerepel.
Dauner Henrik, képviselı:
Nem értem.
Emesz Lajos, képviselı:
A véleményem az, hogy akkor tudok dönteni, ha látom a szerzıdés a bizottság véleménye
fekszik itt elıttem. Mint az sokszor elhangzott az elmúlt négy év alatt a bizottság véleményére
lehet alapozni a testületi döntéseket, akkor viszont tegyük meg.
Novoszádek János, képviselı:
Mindig tiszteletben tartottam polgármester urat és a hivatalt és nem értem valóban hogy ezt
miért így történt. Én próbáltam a bizottsági ülésen ezt a problémát megoldani. Én úgy tudtam
a kiadó tájékoztatott arról, hogy szeptember 1-vel jár le a fıszerkesztı úr szerzıdése.
Polgármester úr kezében volt a szerzıdés ez benne van a bizottsági jegyzıkönyvben. Azt
hiszem, nem szenvedek tudat kihagyásban. A bizottságon nagyon komolyan megtárgyaltuk.
Én az hittem, hogy most is mint az elmúlt négy évben mindig megcsinálták az elıterjesztést
és én rábólintottam. A bizottság véleményéhez mást nem tudok hozzáfőzni.
Budavári László, képviselı:
Induljunk ki a bizottsági döntésbıl. Itt elhangzott egy határidı is. Egyetértek hogy furcsa,
hogy egy szerzıdés nincsen meg. Azzal nem értek egyet hogy a fıszerkesztı megbízását
abszolút nem befolyásolja hogy milyen szerzıdés volt elıtte. Hiszen azért kötünk új
szerzıdést, hogy olyan szerzıdést kössünk amilyet mi akarunk. Az hogyha valakit akár most
vagy a késıbbiekben érdekel megnézze, kivesézze, semmi gond. Ez most az alapvetı
probléma hogy az elızı ciklus alatt milyen szerzıdés volt? A bizottság azt javasolja hogy
hosszabbítsuk meg, Kleer László négy hónapra nem vállalja el. Akkor hozzunk olyan döntés
ami jó és haladjunk tovább.
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Cser Angéla, képviselı:
Most augusztus 25-e van. Nincs negyven nap a választásokig. Azt mondtad, hogy olyan
szerzıdést kötünk amilyet akarunk. Én úgy gondolom, hogy felelıtlenség és etikátlanság a
következı testülettel szemben, hogy most öt évre megkössük a kezét.
Budavári László, képviselı:
Ez egy sztender szerzıdés. Akkor miért beszélünk óvoda építésrıl, ha nem merjük felvállalni
annak a következményét amihez a nevünket adjuk?
Cser Angéla, képviselı:
Ha a szívedbe nézel négy és fél évvel ezelıtt te is másként gondolkoztál.
Budavári László, képviselı:
Kérdezd meg Horányi Márton képviselı társamat hogy mit mondtam neki ezelıtt másfél
órával: „hogy nekem igazából nem tetszik az újság.” Erre képviselı társam azt válaszolta és
ebben igaza volt, hogy „idırıl idıre meg kellett a Kleer Lászlót noszogatni”.
Földesi János, képviselı:
Angéla felvetésére: Akkor ezen az alapon az Edu Buszt se tárgyaljuk, mert sem
elıterjesztésünk sem határozati javaslat nincs elıttünk, és az is öt évre elkötelezi a következı
gréniumot. A Képviselı-testületi munka során az elmúlt húsz évben nem arról szólt hogy
tételesen a szerzıdés apró betőirıl döntsön a Képviselı-testület mert az nem az ı dolga és
nem vagyunk jogilag képzettek. A Képviselı-testületnek irányt és célt kell meghatároznia.
Hogy milyen jogi furfanggal van tele egy szerzıdés azzal mi nem foglalkoztunk.
Természetesen, ha érdekelne, akkor volna rá lehetıséged, hogy azt feltaláld.
Cser Angéla, képviselı:
Nem is kaptunk a szerzıdésbıl.
Emesz Lajos, képviselı:
Akkor is két információ van elıttünk. A polgármester úr egy olyan szerzıdésrıl tud amely
határozatlan idejő, viszont Kleer László azt nyilatkozat hogy ilyet soha nem kötött. Ezért
kértem, hogy tessék ide tenni a papírt, akkor megnézzük ki látta rosszul, ki látta jól és akkor
nyugodt szívvel tudunk szavazni. Így nem kívánok részt venni a szavazásban.
Horányi Márton, képviselı:
Jegyzı úrtól kérdezem, hogy formailag megfelelı az elıterjesztés, mert egyszerő többség
szerepel?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Elegendı az egyszerő többség.
Enczmann László, képviselı:
Én öt évre teszek javaslatot.
Novoszádek János, képviselı:
Az oktatási bizottság jegyzıkönyvében két határozati javaslat szerepel:
Az egyik: Kleer László fıszerkesztı kinevezését 2010. december 31-ig hosszabbítsa meg.
A másik az oktatási bizottság kisebbségi javaslata: a fıszerkesztı kinevezését öt évre 2015.
szeptember 1-ig hosszabbítsa meg.
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Dauner Henrik, képviselı:
Ez egy módosító indítvány, tehát a legutolsónál kell kezdenünk visszafelé. A legutolsó az öt
éves meghosszabbítás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Rendben, és ezt titkos szavazással?
Horányi Márton, képviselı:
Ha az érintett ragaszkodik hozzá.
Dauner Henrik, képviselı:
Ha nem tiltakozik ellene.
Cser Angéla, képviselı:
Én nevesített szavazást kérek.
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 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 név szerinti szavazást.
(18:48:40)
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 92/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy a Solymári Hírmondó megjelenését nem szünteti meg.
(18:49:40)
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Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Köszönöm szépen.
Tehát igennel, nemmel, tartózkodással lehet szavazni.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Akkor név szerinti szavazás következik:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Budavári László: igen
Cser Angéla: nem
Dauner Henrik: igen
Emesz Lajos: nem szavaz
Enczmann László: igen
Földesi János: igen
Gaal Gergely: nem
Horányi Márton: igen
Kıvári András: nincs jelen az ülésen
Novoszádek János: igen
Rétfalvi József: igen
Tamás Enikı: nincs jelen az ülésen
Dr. Vigh Annamária: igen
Dr. Szente Kálmán: nem
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 8 fı igen szavazattal 3 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület 93/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy a Solymári Hírmondó fıszerkesztıjével kötött szerzıdését
5 évvel 2015. szeptember 1-ig meghosszabbítja a 2010-re a költségvetésben beállított
összeggel, két heti megjelenéssel. 2010 után infláció követéssel, ill. a testület által
meghatározott gyakorisággal. (18:50:00)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem a mb. aljegyzı urat, hogy a szerzıdést készítsék elı.

4. számú napirend: 97/2010. számú elıterjesztés: Pesti Tamás tulajdonosi
hozzájárulás iránti kérelme.
Budavári László, képviselı:
Hamvas Márton a KÖZCSAT Kft. ügyvezetıje kérelmet nyújtott be a Mátyás király u. 74/c.
sz. alatti ingatlan szennyvízbekötése tárgyában. A kérelem lényege – melyet elsı ízben az
érintett ingatlan tulajdonosa kérésére tárgyalt a bizottság és utasította el a kérelmet -, hogy az
ingatlan szennyvízbekötése az önkormányzati tulajdonú, 1848 hrsz-ú ingatlanon keresztül
történjen. Az ügyféli épületen repedések és az annak továbbterjedését gátló megerısítések
láthatók, ezért a bizottság az épület állagmegóvására vonatkozó intézkedéseket tett, bár ez a
tulajdonosnak is alapvetı érdeke.
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Cser Angéla, képviselı:
Azt tegyük bele, ha bármi nemő baj történne.
Budavári László, képviselı:
Benne van.
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. augusztus 25-én
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0
fı nem és 0 fı tartózkodással a testület 94/2010. (VIII.25.) számú határozatával
egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzati tulajdonú 1848 hrsz-ú, ingatlan terhére
– Szebeni László György bekötési terve alapján – hozzájárul a Pesti Tamás Solymár,
Mátyás király u. 74/c. sz. alatti ingatlanának szennyvízcsatorna bekötéséhez. Felhívja a
tulajdonos figyelmét, hogy tárgyi lakóház állagmegóvása érdekében a munkavégzés
folyamán minden szükséges intézkedést tegyen meg. (18:53:30)
Dauner Henrik, képviselı:
Én a magam részérıl kérem az oktatási bizottság elfogadott jegyzıkönyvét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános rendkívüli ülésünket bezárom.
Solymár, 2010. augusztus 25.
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