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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 2 fı, tehát a Képviselıtestület 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.
Gaal Gergely, 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. június 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 az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Emesz Lajos - és Gaal Gergely, képviselı urak hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.
Ezúton szeretnék beszámolni az elmúlt hónapban történtekrıl:
 Igen sok rendezvény volt solymáron: Itt szeretném megköszönni mindazoknak akik
segítettek a Hısök napi rendezvény megszervezésében. Az iskolába Trianonnal
kapcsolatosan hallhattunk nagyon érdekes elıadásokat. Megünnepeltük a
pedagógusokat valamint, elıször került megrendezésre a betelepülési emléknap, amit a
Német Kisebbségi Önkormányzat rendezett. Reméljük hagyományos rendezvény lesz.
 A hónap végén megtörtént a Közcsat Kft. taggyőlése ahol egyhangúlag elfogadtuk a
Közcsat Kft. mérlegét. Pilisszentiván arról tájékozatott hogy a vagyonmegosztás
kérdését még csak most fogják megvitatni. Amint megszületik a döntés szólnak.
 Két héttel ezelıtt elfogadásra került az új választási törvény, ami Solymárt is érinti
mivel már a lakosság számunk tízezer fölé emelkedett. A választásra várhatóan
október 3 kerül sor. Solymáron nyolc egyéni körlet kerül kialakításra plusz három fı
kompenzációs listán juthat be. A képviselı testület száma a jelenlegi 14 helyett
várhatóan 12 fı lesz.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
 Az ÁROP pályázatot elszámoltuk papírokat leadtuk. A pénzügyi forrásokhoz sajnos
még nem jutottunk hozzá. A Kert utcával is hasonlóan állunk ott is a pénzünkre
várunk. Kék Ovival kapcsolatosan még nem érkezett döntés, annyit tudunk, hogy a
pályázatot befogadták. A Lustige Zwerge építésével kapcsolatosan már csak minimális
munkák vannak hátra. Az új óvoda tervpályázatával kapcsolatosan a tőzoltóság
hozzájárul az általunk javasolt megoldáshoz. Az engedélyek Pomázról sorban
érkeznek.
 Igen nagy esızések voltak, de itt Solymáron viszonylag jó a vízrendezés. A falugazdák
igyekeznek mindent megtenni az esetleges károk helyreállítása ügyében. A
barlangászok tájékoztattak arról, hogy az Ördöglyuk barlang megtelt vízzel.
 Az állami utakkal kapcsolatosan: a Vasút utcát és a Terstyánszkyi utcát hirtelen
aszfaltszınyegezéssel kijavították. Hétfın a közútkezelı szakemberrel fogunk még
egyeztetni.
 A Pilis Parkerdı vezérigazgatója jelezte, hogy komoly jogi problémát jelent az erdei
út. Kátyú károk miatt azzal fenyegetızik, hogy lezárja azt az utat ezért azt tudjuk
tenni, hogy a közút kezelését átvesszük. Itt most ez az egyetlen megoldás a jelen
helyzetben.
 Hulladékszállítás: házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést rendeznének kísérleti
jelleggel. Külön kellene győjteni a zöld és a mőanyag hulladékot, amiket egy elıre
egyeztetett idıpontban elszállítanak. A jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı konténerek
eltőnnek. A zöld hulladékot a megvásárolt zsákokban szállítják csak el. Kora ısszel
rendeznénk egy veszélyes hulladékgyőjtı napot. Ehhez még helyszínt kell találnunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e valakinek kérdése?
Budavári László, képviselı:
Kérem, hogy a testület a 74/2010. számú elıterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm akkor errıl külön kell szavaznunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra hogy a 74/2010. számú elıterjesztést a testület zárt ülés keretében
tárgyalja.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 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 74/2010. számú elıterjesztést a testület zárt
ülés keretében tárgyalja. (09:25:38)
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Földesi János, képviselı:
2010, június 10-én körbe küldtem egy tájékoztatást, remélem mindenki megkapta.
Rabi József polgármester úr köszönet nyilvánítását szeretném tolmácsolni azoknak, akik részt
vettek önzetlenül segítettek. Azoknak is akik, csak imádkoztak az ügy sikeréért. 4,5 tonnányi
árut vittünk le. Ebben volt matrac, ásványvíz, fertıtlenítı és tisztító szereket, melyeket kértek.
Még este fél 10-kor is hoztak hozzánk ismeretlenek adományokat. Szeretném felsorolni azon
szervezetek nevét, akik nagyon sokat segítettek:
Pilisszentivánról és Pilisvörösvárról nem járultak hozzá nevük nyilvánosságra hozatalához.
Solymár Polgármesteri Hivatal, Solymári Nyugdíjas Klub, Solymári Karitász Alapítvány,
Pilisszentiváni Karitász Csoport, Solymári Cserkész Csapat, Solymári Traktor Baráti Kör,
Ezüstkor, Ludwig és Mentessi pékség, és számtalan magánszemély.
Vigh Béla és bajtársai nagyon komolyan kivették részüket az ottani mentési munkálatokban.
Szeretném megosztani filozófiámat, melyet most igazolni láttam: „Adni akkor kell és azt
amikor azt el tudják fogadni.”
Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Innen is szeretném neked megköszönni a szervezı munkát és mindenkinek, aki ebben részt
vett. Id. Vigh Béla, amikor megérkezett, megcsinálta az összes szivattyút. A polgármester úr
azt mondta nekem, gratulál, hogy ilyen embereink vannak.
Horányi Márton, képviselı:
Az elızı testületi ülés napirend elıtti felszólalásában a Szociális Bizottság elnöke éles
kritikával illette a testület korábbi döntését, melyben nem támogatta egy számomra
kimondhatatlan Francia kártyatársaság szolgáltatásának igénybevételét. Ezen a
kártyatársaságon keresztül a kifizetések egy részét ezen keresztül terveztük volna
megvalósulni. Elnök úr indoklásként a II. kerületben bevezetett szociális kártyát hozta fel
példaként. Én tájékoztatni szeretném a tisztelt testületet és Solymár lakosságát, hogy a II.
kerületben bevezetett szociális kártya és a Solymáron bevezetni tervezett kártya között ég és
föld a különbség.
A II. kerületi szociális kártyán keresztül az önkormányzat által regisztrált rászorulók a bolti
árnál kedvezıbb árakon vásárolhatnak alapvetı élelmiszereket. A kártya azokban a boltokban
válható be amelyekkel az önkormányzat szerzıdést kötött. Csak megfelelı típusú és
mennyiségő élelmiszerre költhetı a kártya tartalma (pl: fejenként 6 liter tej). A legjelentısebb
különbség azonban, hogy a kereskedık az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján az általa
már nem vállalható kedvezményt az önkormányzat felé minden hónapban tételes indoklás
alapján leszámlázza.
Ezzel szemben a Solymárra elképzelt megoldás: egy Francia társaság által kibocsátott kártyát
preferált, a kártya az elfogadó helyeken szabadon felhasználható ezek az elfogadó helyek
meglehetısen korlátozottak a multikon kívül a kiskereskedık nincsenek olyan alku
pozícióban, hogy versenyképes pozíciókat érjenek el. A kereskedıket olyan kedvezmények
adására kényszeríti, melyek számukra nem térülnek meg, a szociális problémák ezáltal a
vállalkozók nyakába lesznek varrva. Fentiek ismeretében továbbra sem szabad véleményem
szerint preferálni a készpénzfizetési kártyát, az önkormányzat által finanszírozott szociális
kártyának ugyan akkor lehet létjogosultsága. Nem várom tisztelt elnök úrtól, hogy az elızı
ülésen elhangzott álláspontját ugyanakkor érdemes lenne nem csak a Budai Polgárból, hanem
más sajtó termékbıl informálódni ilyen fontos kérdésben fıleg, ha napirend elıtti
felszólalásban meg is van támadva.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Számos ilyen megkeresés érkezik hozzánk. Éppen tegnap továbbítottam egyet az elnök úr
számára. Gaal Gergely képviselı úrral már rég óta dolgozunk egy Solymár kártya
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bevezetésén. Egyszerre több vasat tartunk a tőzbe. Meglátjuk, hogy milyen módon lehet ezt
sikeresen és mindenki számára elınyösen megoldani.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ elnök:
Szeretném megköszönni a képviselı-testület tagjainak hogy a betelepülés napja alkalmából
tartott rendezvényen igen szép számmal megjelentek. Szeretném, ha továbbra is sokaknak
jelentıs nap lenne. A kisebbségi önkormányzatnak feladata a partnerkapcsolat ápolása is.
Ennek 20. évfordulója alkalmából meghívtuk körünkbe a wüstenroti polgármestert a solymári
traktor találkozóra.
Földesi János, képviselı:
Ennek a tiszteletére egy teljesen új játékot találtam ki, aminek most elkészült a technikai
részelte, ez egy traktor hinta lesz.
Emesz Lajos, képviselı:
Tisztában vagyok vele, hogy az SZMSZ-ünk szerint a napirend elıtti felszólalással nem
indítunk vitát. Én sem szeretnék, de mivel személyesen lettem megszólítva, mint a bizottság
elnöke ezért egy mondattal szeretnék képviselı társam felvetésére reagálni:
Valóban, ez a fajta konstrukció nem azonos a Hidegkúti kártyával. Én nem állítottam, hogy a
kettı ugyan az lenne. A Pénzügyi Bizottság elnökének szeretném felhívni a figyelmét arra,
hogy a mi bizottságunk nem elsısorban az áruvásárlási kártyát javasolta, hanem az
úgynevezett gyógyszer támogatási rendszert, valamint a közüzemi szolgáltató felé fizetendı
összegek kártyán keresztüli kifizetésének lehetıségét, ahol a közüzemi szolgáltatók adják a
kedvezményeket és ezt tartottuk elsısorban preferálhatónak. Benne van a pakliban, hogy
amennyiben igény van a kedvezményes élelmiszervásárlásra, akkor ezzel is foglalkozhatunk.
Egyébként az, hogy milyen cég uralja Magyarországon ezeket a kártya kibocsátásokkal
kapcsolatos piacokat, ezt mindenki tudja. Egy magyar nincsen köztük. Mindegyik külföldi
tulajdonban van. Egyébként Solymár Polgármesteri Hivatal Önkormányzata ezzel a francia
céggel oldja meg az étkeztetést.
Horányi Márton, képviselı:
Jó lenne, ha ezek a hozzászólások egymás után hangzanának el ugyanis a hozzászólásomat
nem tegnap vagy tegnap elıtt írtam meg. Emesz úr hozzászólása és éles kritikája a Budai
Polgár címő lap felemlegetése és a II. kerületi kártyarendszere hivatkozás pénteken hangzott
el. Én hétfın utána jártam és kedden megírtam. Én ahhoz a hozzászóláshoz kívántam
hozzászólni, ami akkor elhangzott, és ami kritizálta a testület döntését.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Akkor térjünk vissza a napirendi pontokra.
Van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétele, javaslata?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A Kötvénykibocsátással kapcsolatosan Pénzügyi Bizottság ma reggel fél kilenckor ült össze
és ha a testület úgy dönt akkor ezt most tárgyalni is tudjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra, hogy a 87/2010. számú elıterjesztést a testület 19. napirendi
pontként tárgyalja?
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
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Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 9 fı igen szavazattal 2 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 87/2010. számú elıterjesztést a testület 19.
napirendi pontként tárgyalja. (09:43:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Felhívom a tisztelet képviselık szíves figyelmét arra, ahogy a múltkori testületi ülésen írásban
ígértem választ egy interpellációra, melyet minden képviselı megkapott és errıl most itt
szavaznunk is kell.
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. június 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. (09:44:32)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása?
Nincs.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 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. (09:44:41)
Novoszádek János képviselı úr kimegy.
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1. számú napirend: 68/2010. számú elıterjesztés: Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2/2010.(II.10.) sz. 2010. évi költségvetési rendeletének I.
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.
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. 05. 19-én tárgyalta.
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének halmozódásmentes fıösszege 2 518 633 eFt-ra módosul.
A hivatal fejlesztési céltartaléka: 27 080 eFt, mőködési céltartaléka: 4 200 eFt, egyéb
általános tartaléka (PH, NKÖ, LZ, EGK, MH, Iskola, Óvoda): 9 843 eFt.
Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság 06.17-i ülésén tárgyalta ezen elıterjesztést mellyel kapcsolatosan több
kérdésünk is volt. Ezek egy részére írásban kértünk-kaptunk választ kaptunk. Több
észrevételünk és javaslatunk volt, hogy mi hogy legyen módosítva. A PB egyhangú
szavazással a rögzített észrevételeket elfogadásra javasolja.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 6/2010. (VI.28.) számú rendeletével az alábbiak szerint dönt:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
6/2010. (VI. 28.) 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) a. bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
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rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 32.§. alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.10.) sz. Ö. rendeltét (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: 2 518 633 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 2 518 633 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. §
/1/ A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat tartalék keretei:
Egyéb általános tart.
mőködési céltartalék
felhalmozási céltartalék

9 843 ezer forint
4 200 ezer forint
27 080 ezer forint
3. §

/1/ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az állami
finanszírozást érintı Magyar Államkincstári elıirányzat módosítások átvezetésére.
4. §
/1/. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 69/2010. számú elıterjesztés: Gyermekjóléti és Szociális
ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) sz. rendelet módosítása.
Emesz Lajos, képviselı:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
korm. rendelet értelmében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központnak dokumentálni kell
szakfeladatonként az intézményi térítési díj számítását. Az intézmény vezetıje ezt határidıben
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megtette, a dokumentáláshoz szükséges a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló
12/2009. (IX.28.) Önk. rendeletben („Rendelet”) történı feltüntetése a számításnak.
Idıközben volt egy ülésünk, ahol a számokat módosítottuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor módosító javaslat következik. Ezeket a módosításokat tegnap mindenkinek
kiküldtük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a módosító javaslatot elfogadja.
(09:50:11)
Horányi Márton, képviselı:
Ezt a módosítást nem tíz forintra kerekítve kellene megadni?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
De igen.
Akkor viszont a döntést halasszuk el, amíg elkészül a módosított és tíz forintra kerekített
elıterjesztés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó akkor kérem, hogy készítsük el a tíz forintra kerekített elıterjesztést.

3. számú napirend: 70/2010. számú elıterjesztés: 2010. I. negyedéves
tájékoztató.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A vonatkozó jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények elkészítették az önkormányzat 2010.
I. negyedévi beszámolóját. A hatásköri törvényben foglalt kötelezettségemnek eleget téve a
mellékelt beszámolót terjesztem a Pénzügyi Bizottság elé.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 2010. I. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság a 2010. május
17-i ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási fıösszegét,
3 046 995 ezer forintban állapította meg, ahol a halmozódásmentes fıösszeg 2 518 233 ezer
forint volt.
Az elıirányzat módosítás 2010. I. negyedévben nem történt.
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Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés alapján a beszámolót tárgyalja
meg, majd döntsön a 2010. I. negyedévi beszámoló elfogadásáról.
Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság 06.17-i ülésén tárgyalta ezen elıterjesztést jóváhagyásra ajánlja a
testületnek.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 61/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag
elfogadta, a 2010. I. negyedéves gazdálkodásról készített költségvetési beszámolót.
(09:52:49)
Novoszádek János képviselı visszajön.

4. számú napirend: 71/2010. számú elıterjesztés: Folyószámla hitel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2009-2010. évi beruházások finanszírozása teljes egészében önerıbıl történt, az állami
finanszírozás késedelme, valamint az Európai Unios pályázati kifizetések aránytalan
szakaszolása miatt középtávon szükségessé válhat egy olyan folyószámla hitelkeret
aktiválása, amellyel a kifizetéseket rugalmasan tudjuk teljesíteni. A Gazdálkodási és
Intézmény-felügyeleti iroda 25.000 Eft összegő hitelkeret megnyitását javasolja, a
számlavezetı banknál. A hitelkeret megnyitásához a Pénzügyi Bizottság 2010. június 17.
napján tartott ülésén hozzájárulását adta, 2010. július 1-tıl 2010. szeptember 30-ig tartó
idıtartamra.
Horányi Márton, képviselı:
A PB tárgyalta ezt de konkrét összegrıl nem volt szó. Nem tudom hogy mennyi a kondíció.
Mi azzal a megkötéssel javasoljuk elfogadásra, hogy 2010. július 1-tıl 2010. szeptember 30ig tartó idıtartamra.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez csak egy biztonsági tartalék, ehhez nem biztos hogy hozzá kell nyúlnunk, de a biztonságos
mőködéshez szükséges.
Kıvári András, képviselı:
Ez a 25 millió forint a költségvetésünk 1%. Nekünk e miatt az 1% miatt kell ez a hitelkeret?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az önkormányzat gazdálkodásában két bevételi pont van az egyik a március 15-e környéke
amikor befolynak a helyi adók, a másik szeptember 15-e amikor bejön az adóknak második
részlete. Ezért az önkormányzatnak tartalékolnia kell, hogy tudjon mőködni. Tavaly és az idén
volt egy csomó olyan beruházás, amit az önkormányzatnak meg kellett finanszíroznia, ami
benne volt a költségvetésben, de a pályázati pénz nem érkezett meg. A hitelkeret
megnyitására testületi döntés kell. Ez kis összeg és nem is kerül mind felhasználásra.
Dauner Henrik, képviselı:
Akkor most hol szorít a cipı? Mert ugye a beruházásoknál a kifizetések az elvileg a
vállalkozó és a kifizetı hely megállapodásának függvénye. Ez lehet valamilyen módon
befolyásolni. De van olyan kifizetés amit nem lehet? Ez elég szokatlan. Hol szorít a cipı?
Bérek, dologi kiadások?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez úgy mőködik, hogy pl: kifizetjük a község összes bérét, ami mondjuk 20 millió forint.
Amikor ezt kifizetjük akkor a Magyar Államkincstár általában 2-5-6 nap késéssel kifizeti
ennek kb. a 80%-t, mint bérfinanszírozás. Ez borzasztó átláthatatlan ez a kincstári
finanszírozás. A községnek általában a számlái kb.: havi 40-50 millió forintot tesznek ki.
Elsısorban bérek és a dologi kiadásokra szükséges.
Dauner Henrik, képviselı:
Ha most nézzük a pénzügyi helyzetünket, akkor lehet, hogy most nullán vagyunk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Még nem voltunk nullán.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 62/2010. (VI.25.) számú határozatával úgy dönt, hogy
hozzájárul 25 M Ft-os folyószámla hitelkeret megnyitásához, a 2010. július 1. - 2010.
szeptember 30. közötti idıszakra. (10:01:51)

5. számú napirend: 72/2010. számú elıterjesztés: Államháztartási törvény
végrehajtása.
Horányi Márton, képviselı:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht) valamint az új
292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl (továbbiakban:
Ámr.), számos új változtatást tartalmaz.
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Az egyik ilyen jelentıs módosulás, az éves költségvetés készítésének megjelenése.
Az Áht. 90. §-a a következı rendelkezéseket tartalmazza.
(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az irányító szervvel elızetesen
egyeztetett éves költségvetést készít. E feladat magában foglalja azon önállóan mőködı
költségvetési szerv költségvetési kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek (a
továbbiakban együtt: költségvetési keret) tervezését, amelyre az önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szervet az irányító szerv kijelölte.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése tartalmazza:
a) a pénzügyi-költségvetési feltételeket (a feladatellátáshoz szükséges valamennyi – szakmai,
fenntartási, felhalmozási célú – jogcímen a kiemelt elıirányzatokat),
b) a személyi és tárgyi feltételek meghatározását,
c) az ellátandó tevékenységek szakmai, minıségi és mennyiségi jellemzıit,
d) a megvalósítási tervet, illetve a teljesítménytervet,
e) az irányító szerv által hozzá sorolt önállóan mőködı költségvetési szerv költségvetési
keretét.
(3) Az önállóan mőködı költségvetési szerv éves költségvetési kerete a szakmai
feladatellátással kapcsolatos pénzügyi-költségvetési feltételeket (kiemelt elıirányzatonként
csoportosított jogcímek szerint), valamint a (2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltakat
tartalmazza.
(4) A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása elıfeltételeinek, valamint a
szakmai megvalósítás folyamatának a leírását tartalmazza. Elıfeltételnek tekintendık
különösen: a szakmai, a bérpolitikai, a költségvetési, valamint a finanszírozási jogszabályok,
elıírások, normák.
(5) A teljesítményterv az irányító szerv döntése vagy 100/H. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján készítendı, a költségvetési szerv számára meghatározott mérhetı és számszerősített
éves követelményeket, illetve közfeladat-ellátási teljesítményt (eredmény) tartalmazó terv. A
teljesítménytervnek a szerv tevékenységeire vonatkozóan – az irányító szerv döntése szerint –
az alkalmazott finanszírozási módon, önköltségszámításon, illetve a legjobb gyakorlaton
alapuló értékelésen kell alapulnia.
(100/H § (2) A közintézetnek, a vállalkozó közintézetnek és a közüzemnek –
kormányrendeletben foglaltak szerint, a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
megvalósítási tervet és teljesítménytervet is kötelezı készítenie azzal, hogy a megvalósítási
tervet az irányító szerv nem hagyja jóvá.)
Az Ámr. 42. §-a a következıkrıl rendelkezik.
(1) A költségvetési szerv az éves költségvetés tervezetét és annak alapján az Áht. 90. §-a
szerinti éves költségvetést maga készíti el. Az éves költségvetés részét képezı
teljesítménytervet az irányító szerve döntése szerint elkészítheti a költségvetési szerv és az
irányító szerv közösen is.
(2) Az éves költségvetés, illetve annak tervezete elkészítéséhez külön jogszabály, illetve az
irányító szerv – kincstári körbe tartozó költségvetési szervek éves költségvetése tervezete
esetében a 27. § (1) bekezdése szerinti elıírások keretében, az éves költségvetés esetében
legkésıbb a kincstári költségvetés közléséig – további tartalmi elemeket határozhat meg, így
különösen
a) megállapíthatja a költségvetési szerv kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzatai
mértékét, arányait, a tevékenységek, illetve a szakfeladatok kiadásainak egymáshoz
viszonyított súlyát,
Horányi Márton, képviselı:
b) jogszabályban biztosított feladat- és hatáskörén belül pozitív és negatív következményeket
köthet a költségvetés elkészítésének folyamatához, tartalmához, megvalósításához, ha erre
jogszabály alapján feladatköre vagy hatásköre van.
(3) Az éves költségvetés részét képzı megvalósítási terv bemutatja, hogy a költségvetési szerv
az adott évben elıirányzott követelmények és meglévı, illetve biztosítandó feltételek mellett,
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jogszabály vagy egyéb rendelkezés alapján, vagy más ok miatt ellátandó feladatait milyen
módon, milyen folyamatokon és eljárásokon keresztül teljesíti.
(4) Az éves költségvetés részét képezı teljesítményterv bemutatja, hogy az iránytó szerv a
jogszabályokból, valamint az egyéb igazolható társadalmi szükségletekbıl és igényekbıl
levezetve a költségvetési szerv feladatellátásához milyen konkrét teljesítménycélokat rendel,
milyen mennyiségő és minıségő feladatellátást vár el.
(5) A teljesítménytervben rögzíteni kell az abban meghatározott teljesítmény, eredmény
elmaradásának következményeit, amelyek különösen a költségvetési szerv további
feladatellátását és költségvetését, az annak keretében rögzített feltételeket, illetve a szerv
vezetıinek javadalmazását, jutalmazását, premizálását érinthetik.
(6) Költségvetési szerv év közben történı alapítása esetén az adott törtévre nem kell éves
költségvetést készíteni.
Az Áht. átmeneti rendelkezéseinek 125. § elıírása szerint:
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 90. § (4) bekezdésében foglalt
megvalósítási terv elkészítésérıl az irányító szerv 2010-2011. években eltekinthet.
Az Ámr. átmeneti rendelkezéseinek 241. § elıírása szerint:
(4) Amennyiben a költségvetési szervnek az Áht. vagy más törvény alapján nem kötelezı
megvalósítási tervet és teljesítménytervet készítenie, vagy azok készítésétıl az irányító szerv
törvényi felhatalmazás alapján eltekint, a költségvetési szervnek nem kell a 42-45. §ban foglalt elıírásokat alkalmaznia. A költségvetési szerv az éves költségvetés Áht. 90. §-a
(2) bekezdésének a)-c) és e) pontja szerinti részeinek meghatározására vonatkozó
kötelezettségének ilyen esetben az elemi költségvetése elkészítésével tesz eleget.
Egyelıre az új szakfeladat-rendváltozásból kifolyólag is nagyon megváltozott az
önkormányzatok eddigi gazdálkodási gyakorlata és idıbe telik mire kialakulnak a megfelelı
folyamatok. A törvényhozó ezért adja meg a lehetıséget, hogy irányítószeri döntéssel az
önkormányzati költségvetési szerveknek nem kell elkészíteniük az új elemenként megjelenı
megvalósítási tervet a 2010. és 2011. évre. A teljesítményterv elıírása szintén irányító szervi
döntés.
A fent említett Áht. 125. § (4) bekezdése alapján amennyiben a megvalósításai terv és a
teljesítményterv készítésétıl az irányító szerv törvényi felhatalmazás alapján eltekint, akkor a
költségvetési szerv az éves költségvetés készítési kötelezettségének az elemi költségvetés
elkészítésével eleget tesz.
Ezért kérjük a tisztelt Képviselı-testületet, hogy hozza meg azon döntését, amelyben eltekint
a megvalósítási és a teljesítményterv elkészítésétıl. Az önkormányzatunk estében ugyanis a
feladatvállalás természetébıl fakadóan nincs nagy jelentısége a két terv elkészítésének.
A törvény által biztosított két év alatt kialakul, hogy életképes marad-e ez a rendszer és akkor
már korábbi tapasztalatokon alapulva érdemi terveket lehet készíteni, ha még szükségesnek
bizonyulnak.
Novoszádek János, képviselı:
Nem kell beemelni, hogy kikre vonatkozik az elıterjesztés?
Horányi Márton, képviselı:
Az utalásban benne van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A beidézett törvényekben benne van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 63/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy mint irányító szerv a 2010. és 2011. költségvetési évben az Áht. 90. § (4)
bekezdésében részletezett megvalósítási terv, valamint az Áht. 90. § (5) bekezdésében
részletezett teljesítményterv elkészítésétıl eltekint az Áht. 125. § (4) bekezdésében,
valamint az Ámr. 241. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján. (10:07:00)

6. számú napirend: 73/2010. számú elıterjesztés: Fényes Balázs és Fényes
Réka kérelme.
Budavári László, képviselı:
Fényes Balázs és Fényes Réka a Solymár, belterület 1025/3 hrsz. alatt felvett ingatlanra
nyújtott be vételi kérelmet. A bizottság több ízben is foglalkozott a kérelemmel, mivel
kérelmezık hosszú ideig nem fogadták el a szokásos vételárat. Ezt követen tisztázni kellett,
hogy a vízmosáson álló építményekre adható-e fennmaradási engedély. Az Építéshatósági
Iroda álláspontja szerint az építmények egy részére adható, így szükséges az érintett
vízmosásrész értékesítése. A bizottság azt a szempontot is figyelembe veszi a vízmosások
értékesítésénél az elmúlt idıszakban, hogy egy késıbbi csapadékvíz elvezetı rendszer
kiépítésére lehetısége legyen.
Fentiek alapján a Madarász András földmérı által készített, 2007. 08. 05-én kelt felmérési
vázrajz alapján a IV.) jelő, 258 m2 területő ingatlant a bizottság szolgalmi jog biztosításával
javasolja értékesíteni.
Szeretném kérni a határozati javaslat módosítását és bele írni, hogy a vételár 12.000 Ft/m2 +
áfa + egyéb költség.
Földesi János, képviselı:
Meg kellene fontolni a határidıt, hogy az ne értelemszerő legyen. Én javaslom, hogy a
határidı december 31 legyen.
Horányi Márton, képviselı:
Az utóbbi idıben az esık és vizek igen komoly problémát okoztak. Sajnos solymáron
évtizedekkel ezelıtt megkezdıdött a vízmosások eladása. Én attól félek, hogy ha így változik
az idıjárás abból nagy kár keletkezhet. Ezért azt javaslom, hogy a szerzıdésbe valamilyen
módon kerüljön bele, hogy a vevı tudomásul veszi, hogy ez ott vízmosás, ha ı bármit oda épít
és ebbıl kára származik az ne az önkormányzatnak a problémája.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, köszönöm szépen fel is írtam magamnak, hogy ezt bele tudjuk venni a szerzıdésbe.
E mellett ki kell kötni a csapadékvíz elvezetési szolgalmat is.
Földesi János, képviselı:
Ez azért is érdekes mert ez egy természetes vízmosás. Képviselı úr felvetése nagyon jó.
Emesz Lajos, képviselı:
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Azt is bele kellene írni, hogy a szomszédok felé is vállaljon kötelezettséget.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Határozati javaslat módosítása következik mely szerint a vételár 12.000 Ft/m2 + áfa + egyéb
költség.
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. június 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 úgy dönt, hogy a határozati javaslat
módosítását elfogadja. (10:16:54)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Határozati javaslat módosítása következik mely szerint a határidı december 31.
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. június 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 úgy dönt, hogy a határozati javaslat
módosítását elfogadja. (10:17:02)

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
16

Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 64/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy Fényes Balázs és Fényes Réka kérelmét az alábbi kikötéssel támogatja. A Solymár
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló, Solymár, belterület 1025 hrsz. alatt
felvett 4382 m2 területő, vízmosás megnevezéső ingatlanból a Madarász András
földmérı által készített, 2007. 08. 05-én kelt felmérési vázrajz alapján IV.) jelő, 258 m2
területő ingatlanrészt értékesíti kérelmezık részére. Az adás-vételi szerzıdés feltétele,
hogy az érintett ingatlanon a – késıbbiekben kiépítésre kerülı – csapadékvíz
elvezetéshez szükséges területet biztosítsák és az ehhez szükséges szolgalmi jogot alapító
okiratot aláírják. A vételár 12000 Ft/m2 + áfa + egyéb költség. (10:17:18)

7. számú napirend: 75/2010. számú elıterjesztés: Leskó Zsuzsanna
területvételi kérelme.
Budavári László, képviselı:
A Panoráma utcai rendezéssel összefüggésben megkereste hivatalunkat Leskó Zsuzsanna a
Solymár, belterület 855 hrsz. alatt felvett ingatlan 305/1044 tulajdoni hányaddal rendelkezı
tulajdonosa. Az ingatlanban 304/1044 arányban Gábor Lajos, 435/1044 arányban az
önkormányzat rendelkezik még tulajdonjoggal. Leskó Zsuzsanna az ingatlan elıtti – a terület
rendezésére vonatkozó vázrajzon jelölt – területre nyújtott be vételi szándékot.
A bizottság nem támogatta a kérelmet, a 41/2010. (V.03.) sz. határozatában azt az álláspontot
képviselte, hogy a telekrendezéssel az önkormányzati tulajdonrészt kell növelni.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 65/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy a GEO-MICRO Bt. által készített, a Budakörnyéki Földhivatal által 5-811/2009.
számon záradékolt vázrajz szerinti Solymár, belterület 3230/11 hrsz. alatt felvett, 156 m2
területő, önkormányzati tulajdonú ingatlant nem értékesíti Leskó Zsuzsanna részére. A
területrendezés során a saját tulajdoni hányadát kívánja megnövelni a jelzett területtel.
(10:20:00)
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8. számú napirend: 76/2010. számú elıterjesztés: Darvas Tímea ingatlan vételi
kérelme.
Budavári László, képviselı:
Darvas Tímea a Solymár, belterület 1442/2 hrsz. alatt felvett ingatlanra nyújtott be vételi
kérelmet. A bizottság több szempontot is figyelembe vett a kérelem elbírálásakor.
Az érintett terület forgalma – különösen a rendezvények idején – nem indokolja a közterületi
sáv szőkítését. A terület tulajdonjogának megváltoztatása nem célszerő az ott lévı elektromos
oszlop és trafó miatt sem. A bizottság fenti indokok miatt nem támogatta a kérelmet.
A sport utca forgalma növekedni fog, ezért ha bıvítenünk kell az ottani tölcsér részt, akkor
szükségünk lesz erre a területre.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 66/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete nem értékesíti az
Önkormányzat tulajdonában álló Solymár, belterület 1442/2 hrsz. alatt felvett, 59 m2
nagyságú kivett beépítetlen területet Darvas Tímea részére.

9. számú napirend: 77/2010. számú elıterjesztés: Hulladéklerakó rekultiváció.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
84 Komárom-Esztergom-, Pest- és Fejér-megyei település 2004 júniusában Önkormányzati
Társulást hozott létre a térségben felmerülı hulladékgazdálkodási problémák közös
megoldása céljából. A Társulás programjának alapvetı célja a települési szilárd hulladék, a
képzıdött szennyvíziszap kezelésére alkalmas rendszer létrehozása, továbbá a felhagyott
települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás tagjaként KEOP 2.3.0. pályázati konstrukció keretében rekultiválni kívánja a 19801987 között Solymár – Pilisszentiván határában mőködı települési szilárd hulladéklerakót. A
pályázati konstrukció két fordulóból áll:
1. forduló: Projekt elıkészítés (Projekt irányítása, terület-elıkészítés, tervezés,
engedélyeztetés (elızetes vizsgálati dokumentáció, építési engedélyezési tervek, vízjogi
létesítési engedélyezési tervek, elızetes hatásvizsgálati eljárás, KHV és IPPC
engedélyezési eljárás, telepengedélyezetés, hulladékkezelési engedélyezési eljárás,
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tenderterv, kiviteli terv), nyilvánosság tájékoztatása, Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
elıkészítése, II. fordulós pályázati dokumentáció elkészítése és benyújtása
Az összköltség 85%-ban lesz támogatva.
2. forduló: Projekt végrehajtás, melynek során az alábbi fıbb tevékenységeket kell
elvégezni: Projekt irányítása, Mérnöki tevékenységek, Nyilvánosság tájékoztatása ,
Eszközbeszerzések, Kiviteli munkák
Az összköltség 70%-ban lesz támogatva. Szükséges döntések:
- a település vállalja az éves utógondozási, monitoringozási költség: bruttó 1.379.000 Ft
- a 010/59 b, d hrsz.-ú (pilisszentiváni) területekkel kapcsolatban az önkormányzat
vállalja a projektben nem elszámolható: bruttó 218.750 Ft önrészt.
Földesi János, képviselı:
Én szeretnék egy határozati javaslattal élni, tegyük bele hogy a mőködési tartalékkeret
terhére, hogy pontosan meg legyen határozva.
Horányi Márton, képviselı:
Mindenképen meg kell határoznunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel a határozati javaslat módosításához?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a határozati javaslat módosítását elfogadja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek valamilyen javaslata?
Nincs.
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
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 67/2010. (VI.25.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a KEOP 2.3.0.
pályázati konstrukció keretében rekultiválni kívánja a 1980-1987 között Solymár –
Pilisszentiván határában mőködı települési szilárd hulladéklerakót és ennek éves
utógondozási, monitoringozási bruttó 1.379.000 Ft költségét vállalja a mőködési
tartalékkeret terhére.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Következzen a második határozati javaslat.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 68/2010. (VI.25.) számú határozatával úgy dönt, hogy
vállalja a 010/59b,d hrsz-ú területek megtisztításával kapcsolatosan, a pályázati
projektben nem elszámolható bruttó 218.750 Ft önrészt, a beruházási tartalék keret
terhére.

10. számú napirend: 78/2010. számú elıterjesztés: Pilis-Buda-Zsámbék
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 19/2010.(IV.08.) számú határozatával
módosította a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
Erre azért volt szükség, mert a kistérségi belsı ellenır felhívta figyelmüket az államháztartási
törvény ismételt változására és a 2004. évi CVII. 3.§ d. pontjára, mely szerint: a többcélú
kistérségi társulási megállapodásnak tartalmaznia kell többek között a - meglévı vagy
tervezett - közös fenntartású intézmények megjelölését, amelyek biztosítják a többcélú
kistérségi társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat.
Ez utóbbi azért fontos, mert a pedagógiai-logopédiai szakszolgálattal kapcsolatos változások
nem kerültek átvezetésre a Társulási Megállapodásban.
Jelen elıterjesztés mellékleteként olvasható a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi
Társulás 19/2010.(IV.08.) számú határozata.
A 2004. évi CVII. Törvény 1.§ (9.) b. pontja szerint: a társulásban részt vevı képviselıtestületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: a többcélú
kistérségi társulási megállapodás módosításához.
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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 – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2
fı tartózkodással a testület 69/2010. (VI.25.) számú határozatával úgy dönt, hogy a PilisBuda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
19/2010.(IV.08.) számú Társulási Tanács határozatával történt módosítását az
elıterjesztéshez mellékelt formában a 2004. évi CVII. törvény 1.§ (9) bekezdése
értelmében jóváhagyja.

2. számú napirend: 69/2010. számú elıterjesztés: Gyermekjóléti és Szociális
ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) sz. rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor idıközben elkészült a tíz forintra kerekített elıterjesztés javítása. Mindenki
megkapta?
Igen.
Köszönöm.

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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 7/2010. (VI.28.) számú rendeletével az alábbiak szerint dönt:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2010. (VI.28.) számú
rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
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a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) számú rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) korm. rendeletben foglaltakra a gyermekjóléti
és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX. 28.) számú rendeletének („Rendelet”) 4. sz.
függelékét az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet az alábbi függelékkel egészül ki:
„4. sz. függelék
Intézményi térítési díjak számítása szakfeladatonként
(a térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Szociális étkeztetés
2009. évben az étkeztetés teljes önköltsége: 5.758.000 ft
Tervezett ellátotti létszám 2010-ben: 25 fı/251 munkanap
Önköltség: 5.758.000 ft / 25 fı = 230.320 ft / fı / 251 munkanap = 918 ft / adag
Normatív támogatás: 55.363 ft / fı / év
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
5.758.000 ft
Normatíva: 55.363 ft x 25 fı = 1.384.075 ft
4.373.925 ft / 25 fı / 251 nap = 697 ft / fı / adag
Intézményi térítési díj csak étkezés esetén: 700 ft / fı / adag
Házi segítségnyújtás
2009. évben a házi segítségnyújtás teljes önköltsége: 6.112.000 ft
Tervezett ellátotti létszám 2010-ben: 16 fı/251 munkanap
Önköltség: 6.112.000 ft/16 fı = 382.000 ft / fı / 251 munkanap = 1.522 ft/ nap
Normatív támogatás: 166.087 ft / fı / év
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
6.112.000 ft
Normatíva: 166.087 ft x 16 fı = 2.657.392 ft
3.454.608 ft / 6.024 munkaóra = 570 ft / munkaóra
3 fı gondozónı munkaórája : 3fı x 8óra x 251 munkanap = 6.024 munkaóra / év
Az intézményi térítési díj 570 ft / munkaóra házi segítségnyújtás esetén.

Nappali ellátást nyújtó Idısek klubja étkezés nélkül
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2009. évi teljes önköltség: 8.543.000 ft
Tervezett ellátotti létszám 2010-ben: 19 fı/251 munkanap
Önköltség: 8.543.000 ft / 19 fı / 251 munkanap = 1.791 ft / fı / nap
Normatív támogatás:88.580 ft / fı / év x 19 fı = 1.683.020 ft
Intézményi térítési díj:
Önköltség:
8.543.000 ft
Normatíva: 88.580 ft x 19 fı = 1.683.020 ft
6.859.980 ft / 19 fı / 251 munkanap = 1.439 ft / nap
Az intézményi térítési díj összege Idıs klub esetében: 1.440 ft / nap.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

11. számú napirend: 79/2010. számú elıterjesztés: Vár alatti terület rendezésecsapadékvíz elvezetés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Mőszaki Bizottság a 2010. május 26-i bizottsági ülésen tárgyalta a vár alatti terület
csapadékvíz elvezetés kivitelezésére beérkezett árajánlatokat és azok mőszaki tartalmát.
Kivitelezınek a 1 785 160 Ft +ÁFA ajánlati árt adó RODART Kft.-t választotta. A kivitelezés
teljesítéséhez további felmerülı kiadásokat is figyelembe kell venni A fentiek alapján,
mintegy 2 000 000 Ft + ÁFA szükséges a teljes kivitelezéshez.

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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 70/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy a Mőszaki Bizottság javaslata alapján -, a vár alatti terület csapadékvíz elvezetés
kivitelezésére 2 000 000 Ft + ÁFA összeget biztosít a beruházási keret terhére. A
képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a szerzıdést a kivitelezı
RODART Kft-vel.
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12. számú napirend: 80/2010. számú elıterjesztés: Árvíz károsultak
megsegítése.
Horányi Márton, képviselı:
Az elmúlt napokban, hetekben döbbenettel ülünk a TV elıtt, hallgatjuk a rádió híradásait. Az
ország észak-keleti részében árvizek tombolnak. A természetnek ezt a fajta erejét –hála
Istennek- Solymáron nem, vagy csak korlátozottan ismerjük.
A hét végén lehetıségem volt a régióban járni, az érintettekkel beszélni.
Szívszorító!
Túl vagyunk egy nagyon sikeres országgyőlési választáson. Az ország jelentıs többsége
összefogott, össze tudott fogni annak érdekében, hogy leváltsa a magát szociál-liberálisnak
nevezı, poszt-kommunista MSzP-SzDSz vezetést.
Az összefogásunk ereje azonban tetteinkben kell, hogy igazán megmutatkozzon! Az
országnak ezen –az egyébként is több problémával sújtott-, területén elkeseredett, az árvíz
által a teljes létbizonytalanságba taszított emberek élnek. A Solymáron élık között is
többeknek vannak rokonaik, ismerıseik a katasztrófa sújtotta régióban, mostani
elıterjesztésemmel, ık talán még inkább tudnak azonosulni.
Úgy érzem, hogy igazságos, és méltányos, hogy mi, akiket a természetnek ez a csapása
megkímélt, segítı kezet nyújtsunk a rászorulóknak.
Tisztában vagyok azzal, hogy a régió problémáját megoldani, mi innen Solymárról, nem
tudjuk, de a magunk erejéhez mérten támogathatjuk ıket a védekezésben, a helyreállításban.
Sok-sok község, település, város érintett a katasztrófával. Edelény városában, olyan utcákban,
ahol 70-80 éve nem volt árvíz, ma másfél méter magasan áll a patak szintje. A nappaliban!
Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy Edelény város önkormányzata javára 2.000.000
azaz kettımillió forint rendkívüli és azonnali támogatást hagyjon jóvá. A támogatás forrása a
tartalék keret. Kérem, hogy elıterjesztésemet támogatni szíveskedjenek.

Földesi János, képviselı:
Szerintem ezt az összeget meg kellene osztani Edelény és Felsızsolca között. Mind a két
település rászorul, mind a két helyen hatalmas károkat okozott az árvíz. Szeretném, ha ez
módosításként bekerülne a határozatba.
Emesz Lajos, képviselı:
Tökéletesen egyetértek képviselı társammal. Támogatom.
Horányi Márton, képviselı:
Természetesen az én elıterjesztésemet módosíthatjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Csatlakozó módosító javaslatot tettem én is hogy a két település kapjon
támogatást.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel a határozati javaslat módosításához?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a határozati javaslat módosítását elfogadja.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 71/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az árvíz sújtotta
Edelény és Felsızsolca városok javára 1.000.000-1.000.000,- azaz egy-egy millió forint
rendkívüli, és azonnali gyorssegélyt hagy jóvá a tartalék keret terhére. A Képviselıtestület felkéri a Polgármestert a határozat azonnali végrehajtására.

13. számú napirend: 81/2010. számú elıterjesztés: Közösségi közlekedés
pályázat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A központi költségvetés által biztosított támogatást az a helyi közösségi közlekedéssel vagy
helyi közlekedéssel rendelkezı települési önkormányzat igényelheti, amely az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, a 2005. évi
CLXXXIII. törvény valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009.
évi CXXX. törvény alapján megfelel az elıírt feltételeknek.
A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010. (IV.16.) KHEM-ÖM együttes
rendeletének 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint kell nyilatkozni:
 A helyi közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelızı évben
szolgáltatónként 4.728.000 forint azaz négymillió - hétszázhuszonnyolcezer forint
nettó összegő, saját forrásból származó, vissza nem térítendı önkormányzati
támogatással járult hozzá.
 A helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétıl december 31-éig folyamatosan fenntartja.
 Az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján a közszolgáltatással
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerzıdést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
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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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 72/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010. (IV.16.) KHEM-ÖM
együttes rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszi:
 A helyi közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási
ráfordításaihoz),
valamint
fejlesztéséhez
(beruházásaihoz) a tárgyévet megelızı évben szolgáltatónként 4.728.000
forint azaz négymillió - hétszázhuszonnyolcezer forint nettó összegő, saját
forrásból származó, vissza nem térítendı önkormányzati támogatással
járult hozzá.
 A helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétıl december 31-éig folyamatosan
fenntartja.
 Az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a
közszolgáltatási szerzıdést.

14. számú napirend: 82/2010. számú elıterjesztés: Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását a
KEOP – 7.2.3.0. – 2007 – 0002 azonosító számú, hulladéklerakók rekultivációjával
kapcsolatos pályázathoz módosítani szükséges. A mellékelt Társulási Megállapodás a
szükséges módosításokat tartalmazza.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 73/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

15. számú napirend: 84/2010. számú elıterjesztés: Cseresznye utcai
járdaépítés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Mőszaki Bizottság a 2010. június 17-i bizottsági ülésen tárgyalta a Homok és Cseresznye
utcák járdaépítés kivitelezésére beérkezett árajánlatokat és azok mőszaki tartalmát.
A Turista – Kert – Cseresznye utcai csomópont átépítésének szükségessége miatt, ez évben a
Cseresznye utcai járdaépítés megvalósítását javaslom. A Cseresznye utcai járda - Kossuth
utcától a Mészégetı utcáig - megépítésére, kivitelezınek a 10 460 327 Ft +ÁFA ajánlati árt
adó RODART Kft.-t választotta. Irányítási, ellenırzési és elıre nem látható feladatokra
további 10% költségkeretet javaslok figyelembe venni A fentiek alapján, 11 506 360 Ft +
ÁFA szükséges a teljes kivitelezéshez.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 74/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármester
javaslata alapján, a Cseresznye utcai járdaépítés kivitelezésére 11 506 360 Ft + ÁFA
összeget biztosít a beruházási keret terhére. A képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy kösse meg a szerzıdést a kivitelezı RODART Kft.-vel.

16. számú napirend: 85/2010. számú elıterjesztés: Hısök utcai burkolat
felújítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
DMRV ZRt. 2009. ıszén, ivóvíz-vezeték rekonstrukciót végzett a Hısök utcában, melynek
során vállalták, a félpályás burkolat-felújítást – felsıréteg aszfalt felmarás - a 2010-es évben.
A Hivatallal történt megállapodás értelmében, közösen, a felújításra árajánlatokat kértek be és
választották ki a kivitelezıt. A Mőszaki Bizottság a 2010. május 26-i bizottsági ülésen
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tárgyalta fent jelzett beruházást és csak azt követıen javasolja a közös kivitelezés
megkezdését, miután a DMRV ZRt. nyilatkozott arról, hogy a vezeték cseréjét követıen 80%os a tömörítettség. A beérkezett ajánlatok és azok mőszaki tartalma alapján, a 6 168 389.- Ft
+ ÁFA árajánlatot benyújtó RODART Kft.-t választották kivitelezınek. Megállapodásunk
figyelembe vételével, a DMRV ZRt. 3 000 000.- Ft + ÁFA összeggel vesz részt a felújításban.
A Mőszaki Bizottsági döntés alapján, az Önkormányzat a víz rekonstrukciót nem érintı
kiegészítı feladatokat - 90 m2 aszfalt, járdacsatlakozás, szegélykıcsere, stb. – is elvégez. A
munkák elvégzéséhez szükséges önkormányzati rész 4 000 000.- Ft + ÁFA.
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. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 75/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy a Mőszaki Bizottság javaslata alapján, a Hısök utcai burkolat-felújításra 4 000 000
Ft + ÁFA összeget biztosít a beruházási keret terhére. A képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy kösse meg a szerzıdést a kivitelezı RODART Kft.-vel.

17. számú napirend: 86/2010.
megsegítése-szociális keret.

számú

elıterjesztés:

Árvízkárosultak

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság együttmőködve az Ezüstkor Szociális
Gondozóközponttal, valamint a Polgármesteri Hivatallal szükségesnek tartja az árvízkárosult
családok megsegítését oly módon is, hogy a az érintett területekrıl gyermekek táboroztatását,
illetve annak a finanszírozását vállalja. Ehhez a Bizottság fel kíván használni 500.000,- Ft
összeget a Bizottság által felügyelt szociális keret rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
keretébıl. A Bizottság úgy döntött, hogy a sajóecsegi árvízkárosultak gyermekeit tudja
támogatni ebbıl a keretbıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 76/2010. (VI.25.) számú határozatával egyhangúlag úgy dönt,
hogy Solymár Nagyközségi Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a
2010. évi költségvetés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretébıl a Szociális és
Egészségügyi Bizottság legfeljebb 500.000,- Ft összeget felhasználjon az árvízkárosult
családok gyermekeinek solymári táboroztatására.

18. számú napirend: 87/2010. számú elıterjesztés: Kötvénykibocsátás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Beérkeztek az indikatív ajánlatok a Képviselı-testület 55/2010. (V.19.) sz. határozatában
foglaltak kötvénykibocsátással összefüggésben. A Hivatal kilenc bankot keresett meg, a jelen
elıterjesztés mellékleteként csatolt hét bank adott ajánlatot a kötvénykibocsátásra.
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
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 77/2010. (VI.25.) számú határozatával úgy dönt, hogy 2010.
július 10-ig meghívásos tárgyalást folytat a kötvénykibocsátásra ajánlatot tevı
bankokkal.

19. számú napirend: Interpellációra válasz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A múltkori testületi ülésen írásban ígértem választ egy interpellációra, melyet minden
képviselı megkapott és errıl most itt szavaznunk is kell.
Tamás Enikı
Képviselı Asszonynak

kapta emailen: 2010. 05.04-én

Tisztelt Képviselı Asszony!
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 17/2006 (IV.10.) sz. rendelete (továbbiakban: SzMSz) 30. § 5.
bekezdésének (f) pontja szerint az alábbiakban írásban adom meg válaszomat a képviselı29

asszony 2010. 04.30-i képviselı-testületi ülésen hozzám intézett szóbeli interpellációjára,
melynek témája a KÖZCSAT Kft. tartozása volt.
Tisztelt Képviselı Asszony!
A KÖZCSAT Kft. Pilisszentiván és Solymár 50-50%-os tulajdonában álló cég, ügyvezetıje
alakulása óta Hamvas Márton.
A tulajdonosi képviseletet a két község polgármestere, a felügyeletet a két községi képviselıtestület által választott felügyelıbizottság gyakorolja. Könyvvizsgálója az Audit Navigator
Kft.A társaság 1995. december 11. került bejegyzésre ekkor alaptıkéje 3000 eFt volt,
jelenlegi jegyzet tıkéje 42600 eFt. A cég évek óta sikeresen, közel nullszaldósan mőködik,
mintegy 250 MFt körüli árbevétellel. Sikeres mőködését a cégben uralkodó szakmai és
pénzügyi fegyelem mellett az Auchan idetelepülése során invesztált több mint fél milliárd
forint értékő fejlesztésnek köszönhetjük. A társaság a legutóbbi saját erıs fejlesztéseibıl
következı hitelteher, valamint a 2006-ra elmaradt díjemelés miatt minimális veszteséget
termelt.
Tartozásainak kérdése:
1. Solymár Önkormányzata irányában adó vagy adó jellegű tartozása, elmaradása nincs.
2. A társaság 16%-os jutalék ellenében végzi a szemétdíjak beszedését. Mivel a szemétdíjak
természetszerűleg később érkeznek be a lakosságtól, mint a szolgáltató felé történő kifizetés,
valamint a lakosság egy része fizetési hátralékban van a KÖZCSAT is elmarad az összegek
átutalásával. Az elmaradás mértéke miatt több alkalommal szóban felhívtam az ügyvezető
figyelmét a pontos fizetésre, aki a fentiek mellett következő pont szerinti problémáival okolta a
fizetés halasztását.
3. Mint azt a tisztelt Képviselő Asszony is tudja a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés tárgyalás
során a KÖZCSAT Kft rendszerhasználati bérleti díját változatlan formában hagytuk, ugyanakkor
nem terveztük be a költségvetésbe a vele szemben álló – gyakorlatilag azonos mértékű –
szennyvíztámogatást. Ez azt jelenti, hogy a KÖZCSAT Kft közel 20 milliós hiányt halmozott fel,
aminek oka a fenti támogatás megszüntetése volt. Mivel ennek semmilyen ellentételezése (pl.:
díjemelés) nem történt meg, jelenleg a KÖZCSAT Kft. tőketartalékából fedezi ezt a hiányt, de –
amennyiben Solymár másképp nem dönt - előbb utóbb a tagok pótbefizetése, vagy a cég
felszámolása válik esedékessé.

A 3. pontban szereplı döntés ki nem mondott célja volt a Pilisszentivánnal folytatott
vagyonmegosztási tárgyalások során elérendı kedvezıbb pozíció, aminek sikerét egyébként
nagyban veszélyezteti, ha ilyen bizalmas kérdések nyilvános – különösen sajtó-nyilvános! –
testületi ülésen elhangzanak.
Kérem válaszom szíves elfogadását.
Amennyiben azt nem fogadja el, kérem ezt a soron következı testületi ülésen jelezze és akkor
az SzMSz 30§ 7. bekezdés szerint testületi szavazás következik. Amennyiben a testület sem
fogadja el a választ, kiadom azt tárgyalásra az illetékes (Pénzügyi) bizottságnak.
Tisztelettel:
Dr. Szente Kálmán
A képviselı asszony válasza:

érkezett emailen: 2010.06.22-én

Tisztelt Polgármester Úr!
Az interpellációmra adott válaszát nem tudom elfogadni.
Üdvözlettel:
Tamás Enikı
Tisztelt Képviselıtestület!
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Mivel Tamás Enikı képviselı asszony nem fogadta el az írásbeli választ, kérem a tisztelt
képviselı-testületet az SzMSz 30§ (7) szerint vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel határozni
szíveskedjék
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 25-én megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület úgy dönt, hogy Dr. Szente Kálmán polgármester úr Tamás
Enikı képviselı asszony interpellációjára adott válaszát egyhangúlag elfogadja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános ülésünket bezárom.

Solymár, 2010. június 25.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

…………………………………..
Emesz Lajos
képviselı

…………………………………..
Gaal Gergely
képviselı
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