2083 Solymár, József A. u. 1. Tel: 06 26 560 600 Fax: 06 26 560 609

JEGYZİKÖNYV
A Képviselı-testület
2010. április 30-án, 9.00 órai kezdettel
megtartott rendes ülésérıl

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 46/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évi zárszámadás elıterjesztése (Polgármester)
2. 47/2010. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola Mővészeti Tagozatán térítési díj és tandíj fizetésérıl szóló 17/2008. (VI.30.)
rendelet módosítása (Oktatás, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság)
3. 48/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi belsı ellenırzési jelentés (Polgármester)
4. 49/2010. sz. elıterjesztés: A Budaörsi Rendırkapitányság 2009. évi beszámolója
(Aljegyzı)
5. 50/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyámügyi feladatok ellátásáról (Aljegyzı)
6. 51/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó szociális ellátások és szolgáltatások
átfogó értékelése (Aljegyzı)
7. 52/2010. sz. elıterjesztés: Panoráma utcai lekerítések rendezése (Területfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. 53/2010. sz. elıterjesztés: Az Iparterület szabályozási tervének felülvizsgálata
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
9. 54/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca önkormányzati tulajdonba vétele
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. 55/2010. sz. elıterjesztés: A Solymár, 1355 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó
szerzıdés módosítása (Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
ZÁRT ÜLÉS:
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11. 56/2010. sz. elıterjesztés: „Solymárért” kitüntetés és a „Solymár mecénása” kitüntetı
cím adományozása (Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szente Kálmán polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és minden megjelent
vendéget. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes.
A jegyzıkönyv hitelesítık személyét – Budavári László és Gaal Gergely– a Képviselıtestület a jelenvélı képviselık ( fı) egyhangú, igen szavazatával elfogadja.

Napirend elıtti tájékoztatás:
Dr. Szente Kálmán polgármester:
- A Kék Óvi energetikai fejlesztésére beadott 60 milliós európai úniós pályázatunkat
rendben befogadták, úgyhogy döntésre várunk. Amennyiben pozitív lesz a döntés, akkor
egy nagyon komoly fejlesztést valósíthatunk meg a Kék Óvodában.
- A Lustige Zwerge Óvoda átadás-átvételi eljárása megkezdıdött, és talán a mai napon
zárul le. Amennyiben az udvari munkák is elkészülnek – amirıl tegnap is tárgyalt a
Mőszaki Bizottság – akkor hamarosan birtokba vehetik a gyermekek ezt a szép új óvodát.
- A Kisiskola tervpályázata – tehát a Bajcsy Zsilinszky-Dózsa György utcai épület
tervezési programja is igen jól halad. Jenei Lajos mérnök úr a bizottság tagjaival, az
intézményvezetıvel megalkotta a tervezési program vázát. A tegnapi Mőszaki Bizottsági
ülésen abban maradtunk, hogy a tervezési programot minden képviselınek el fogom
küldeni elektronikus levél formájában. Kérem, mindenki jelezze majd, hogy milyen
gondolatai, ötletei vannak a tervezési programhoz. Ezt egyesítjük, elküldjük minden
érintettnek, és akkor a tervezési program jóváhagyásával, és ezzel párhuzamosan akár a
tervpályázat kiírásáról is döntést tud hozni majdan a Képviselı-testület.
- Elkészült a Településszerkezeti Terv egyeztetési dokumentációja. Közzététele
megtörtént, május 20-án lakossági fórumra fog sor kerülni ezzel kapcsolatban. A
Szerkezeti Terv megtekinthetı félfogadási idıben a hivatalban. Néhány fontosabb
tervlapját, mint a védelmi munkarészeket, illetve a területfelhasználási tervet pedig
elhelyeztük a honlapon. Sajnos az egész anyag az egy óriási mennyiségő adatállomány,
tehát mindent nem lehetett praktikusan felrakni, de a hivatalban megtekinthetı.
- Egy peres ügyben született másodfokú ítélet, Hegedősné Schmidt Ágnes volt jegyzı
ügyében. Visszautalták a döntést elsı fokra azzal, hogy a bíróság II. fokon is
megállapította, hogy az elbocsátás mindhárom tekintetben nem volt szabályszerő, jogilag
nem volt megalapozott. Az I. fokú bíróságra a kártérítés megítélése és összegszerősége
miatt kerül vissza az ügy. Ez tegnapi hír.
A kiküldött napirendhez képest sürgısséggel négy indítványt fogalmaztak meg a kollegák,
melyeket részben bizottságok tárgyalta, részben az aljegyzı úr elıterjesztése.
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Napirend módosítási javaslatok:
11. számon: 57/2010. sz. elıterjesztés: Részmunkaidıs gyógytornász foglalkoztatása az
Ezüstkor Szociális Gondozóközpontban (Aljegyzı)
A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.

12. számon: 58/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
(Polgármester)
A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.
Zárt ülés napirendjéhez módosítási javaslatok:
59/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Szociális és Egészségügyi
Bizottság)

A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.
60/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Szociális és Egészségügyi
Bizottság)
A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.

Napirendi pontok sorrendjét érintı módosítási javaslatok:
1. számú napirendi pont az érintettek jelenléte miatt: 49/2010. sz. elıterjesztés: A
Budaörsi Rendırkapitányság 2009. évi beszámolója (Aljegyzı)
A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.
Technikai okok miatt: az „58/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány
felhasználása (Polgármester)” napirendi pont tárgyalására a „46/2010. sz. elıterjesztés:
2009. évi zárszámadás elıterjesztése (Polgármester)” napirendi pont tárgyalása után kerüljön
sor.
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A Képviselı-testület fenti napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık ( fı)
egyhangú, igen szavazatával elfogadja.

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 49/2010. sz. elıterjesztés: A Budaörsi Rendırkapitányság 2009. évi beszámolója
(Aljegyzı)
2. 46/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évi zárszámadás elıterjesztése (Polgármester)
3. 58/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása (Polgármester)
4. 47/2010. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola Mővészeti Tagozatán térítési díj és tandíj fizetésérıl szóló 17/2008. (VI.30.)
rendelet módosítása (Oktatás, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság)
5. 48/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi belsı ellenırzési jelentés (Polgármester)
6. 57/2010. sz. elıterjesztés: Részmunkaidıs gyógytornász foglalkoztatása az Ezüstkor
Szociális Gondozóközpontban (Aljegyzı)
7. 50/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyámügyi feladatok ellátásáról (Aljegyzı)
8. 51/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó szociális ellátások és szolgáltatások
átfogó értékelése (Aljegyzı)
9. 52/2010. sz. elıterjesztés: Panoráma utcai lekerítések rendezése (Területfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. 53/2010. sz. elıterjesztés: Az Iparterület szabályozási tervének felülvizsgálata
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
11. 54/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca önkormányzati tulajdonba vétele
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
12. 55/2010. sz. elıterjesztés: A Solymár, 1355 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó
szerzıdés módosítása (Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)

ZÁRT ÜLÉS:
13. 56/2010. sz. elıterjesztés: „Solymárért” kitüntetés és a „Solymár mecénása” kitüntetı
cím adományozása (Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság)
14. 59/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Egészségügyi és Szociális
Bizottság)
15. 60/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Egészségügyi és Szociális
Bizottság)

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık ( fı) egyhangú, igen szavazatával elfogadja a
módosított napirendet.
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A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester napirend módosító javaslatát – az
„56/2010. sz. elıterjesztés: „Solymárért” kitüntetés és a „Solymár mecénása” kitüntetı cím
adományozása” tárgyalására a „48/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi belsı ellenırzési
jelentés” napirendi pont után kerüljön sor - a jelenvélı képviselık ( fı) egyhangú, igen
szavazatával elfogadja.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık ( fı) egyhangú, igen szavazatával elfogadja a
módosított napirendet.

Kérdésre, interpellációra, bejelentésre jelentkezik:
Napirend elıtt:
Emesz Lajos - kérdés
Napirend után:
Novoszádek János – kérdés, interpelláció
Tamás Enikı – bejelentés, interpelláció
Földesi János – kérdés
Budavári László – interpelláció
Enczmann László – interpelláció
Cser Angéla képviselı: A zárt ülésen van egy olyan napirendi pont, amihez minısített
többség kell. Többen jelezték, hogy hamarabb el kívánnak menni. Az lenne a kérdésem, hogy
nem lenne érdemes ezt a napirendi pontot elıre venni?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezzel tulajdonképpen egyetérthetünk. Esetleg azután,
hogy megleszünk a rendırségi beszámolóval, meg a zárszámadással, mert ez az
intézményvezetıket erısen érinti.
Emesz Lajos képviselı: Elnézést kérek a képviselı testülettıl, ha esetleg olyan témát is
felvetek, ami ráért volna a testületi ülés végén a szokásos menetrendben is, de jeleztem, hogy
a holnapi rendezvény elıkészületei miatt korábban el kell menjek. Az önkormányzati
újságban örömmel, de meglepıdve olvastam, hogy a Közszolgálatáért Érdemjel Ezüst
fokozatát kapta meg egykori polgármesterünk, jelenlegi képviselı társam. A kitüntetést 20
éves képviselıi munkájáért, 12 éves polgármesterségéért is kapta. Szeretnék gratulálni ezúton
is, és a továbbiakban jó egészséget és sikert kívánni a képviselıi munkájához.
A másik hozzászólásom témája: az elmúlt testületi ülésen a Szociális és Egészségügyi
Bizottságnak volt egy elıterjesztése, különbözı szociális juttatásoknak nem készpénzben,
hanem más formációban – csekken, utalványon stb. – történı kifizetésével kapcsolatosan.
Tudom, hogy amikor a képviselık azt mondják, hogy a lakosság megkereste, akkor nem
biztos, hogy az azt jelenti, hogy 50 vagy 60 ember kereste meg, de hogyha 1-2 emberrıl van
szó, azt hiszem akkor is érdemes néhány percet szánni rá, és foglalkozni vele. Ezzel
kapcsolatban elég nagy az értetlenség azok között a rászorultak között, akik szívesen vették
volna azt, ha Solymáron is bevezetjük ezeknek a bizonyos kártyáknak a forgalmazását. Annál
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is inkább, mert úgy ítélték meg, hogy jobban érezték volna magukat, ha nem pénzt, hanem
egy ilyen lehetıséget kapnak. A Testület döntött arról, hogy ezt nem fogja bevezetni. Nem is
azért említettem meg, hanem csak példaként, hogy Budapest II. kerületi Önkormányzata
2010. április 1-tıl bevezeti a szociális kártyát, tehát testületi úton a szomszédban lesz ilyen, és
kaphatják azok a kedvezményezettek, akik a rászorultsági határt nem lépik túl. Az ı
újságukban fel vannak sorolva azok az üzletek, ahol ezeket a kedvezményes vásárlási
lehetıségeket elfogadják. Nem is az talán ebben, ami engem, és azokat akik megkerestek
nagyon aggasztott, hogy mi nem vezetjük be, hiszen továbbra is megmarad az a lehetıség
minden szociális rászorultnak, hogy pénzben tudjunk segíteni. Az verte ki többeknél a
biztosítékot – ami szintén megjelent az Önkormányzat újságjában -, hogy ezt az elıterjesztést
a képviselı társam botrányosnak minısítette. Nem tudták megadni arra a választ, hogy mitıl
lehet botrányos egy ilyenfajta segítı szándékú elıterjesztés. Próbáltam elmagyarázni, hogy
valószínőleg nem ez a jó szó erre a fajta minısítésre, de miután az újságban ez így megjelent,
ezért hát feltették nekem ezt a kérdést. Én kértem, hogy nézzék meg a Pilis Televízióban az
errıl szóló vágatlan anyagot, akkor talán jobban megértik, hogy miért történt meg ez a
bizonyos kijelentés.
A harmadik dolog, amivel szerettem volna most foglalkozni, az a kétfordulós lakossági fórum
volt, amit Dr. Barinkai Zsuzsanna, a Consensus Humanus meditációs egyesület elnöke
szervezett, miután nyert egy pályázatot azzal kapcsolatosan, hogy a „civil érdekérvényesítı
érdekképviseleti és közösségi részvételt szolgáló tevékenységek megerısítésére és
fejlesztésére” szervezzen lakossági fórumot. Ezen a fórumon többek között, ami az
önkormányzatunkon eléggé érinti és talán érdekli is azoknak a rendeleteknek a be nem
tartására való figyelemfelhívás volt, amit ugyan mi megalkottunk annak idején – így például a
12/1999.sz. környezetvédelemmel és egyéb a tájszólásban elterjedt „csendrendelettel”
kapcsolatos meghatározások -, de ezeknek a betartását igen-igen erısen hiányolják és
kifogásolják. Itt van a tavasz, nyitva vannak az ablakok, éjszaka sokkal jobban beszőrıdnek a
zajok. Kicsit ugye az emberek kimennek a szabadba is. Az volna az egyöntető kérésük, hogy
az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal tegyen meg mindent azért, hogy többek
között ezt a rendeletet is be lehessen tartatni. A probléma kettıs. Egyik az, hogy vannak olyan
állampolgárok, akikkel nem lehet mit kezdeni, mert nem hajlandóak tudomásul venni, hogy
közösségben élnek, és ennek vannak bizonyos betartandó szabályai is. A másik része pedig
az, hogy nem rendelkeznek kellı információval. Talán az Önkormányzat azzal tud valamit
kezdeni, hogy az információhiányban szenvedıknek tájékoztatást nyújt. Tehát én tisztelettel
megkérem aljegyzı urat, hogy ezzel kapcsolatosan próbáljon mindent megtenni annak
érdekében, hogy minél szélesebb körben ennek a rendeletnek legalábbis azon része, amelyik
zavarja a lakók nyugalmát – akár az éjszakai, akár a hétvégi pihenés nyugalmát – elterjedt
legyen. Felmerült, hogy szórólapokon kellene értesíteni a lakosságot, felmerült, hogy az
Önkormányzat minden meglévı, nyilvánosságot tükrözı eszközével tegye ezt meg. Én azért
mondtam ezt el, mert a Pilis Televíziót, mint a visszacsatolásokból tudjuk, igen sokan nézik,
tehát itt is meg lehet ezeket a rendeleteket ismételten jelentetni, esetleg meg lehet magyarázni,
hogy miért kell ezeket betartatni. Ezeknek a bizonyos rendeleteknek a betartatásában,
amelyek egy része igazából a közterület-felügyeletre tartozik, felmerült az a gondolat – én ezt
már régebben is javasoltam -, hogy ha lehetısége van a munkáltatónak arra, hogy hétvégén
foglalkoztassa a közterület-felügyelıt, amikor ezek a szabálytalanságok legtöbbször
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elıfordulnak, akkor ezt tegye meg. Akár a vasárnapi ószeres bekiabálását, akár egyéb olyan
csendrendeletet megszegı tevékenységet lehessen esetleg tettenéréssel is szankcionálni,
hiszen másképpen hallomás útján ezek a dolgok nem mőködnek.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban ez egy nagyon hasznos és jó lakossági fórum
volt. Abból indult ki eredetileg, hogy a PEMÜ és környéke zajproblémákról szól, de végül is
az egész település problémái szóba kerültek. Nagyon örültem neki, hogy jelen voltatok
néhányan képviselık is, a hivatal szakemberei, jómagam mind a kettın jelen voltam, de még a
PEMÜ teljes vezérkara is megjelent ezen a lakossági fórumon. Idıközben konzultáltam a
hivatal szakembereivel és a jegyzı úrral, és rá is jöttünk egy bizonyos megoldásra. Valóban
ezekbıl a rendeletek legfontosabb elemeibıl – mikor lehet füvet nyírni, betonkeverıt
használni, zajkeltı dolgot mővelni hétvégén, mik a behajtás feltételei a faluba, mik az égetés
szabályai, ami most egy elég komoly problémai, mert a Saubermacher-Bicske önhatalmúlag
úgy döntött, nem viszi el a zöldhulladékot, mondjuk ez a szerzıdésében nincs benne, ez
ügyben folytatunk tárgyalásokat készítünk egy áttekinthetı anyagot. Ezek a rendeletek 10-2050 oldalasok. Hogy ez el is jusson a lakossághoz, erre az az ötletünk támadt, hogy a
következı adócsomagba – amit úgyis ki kell küldenünk, és minden háztartásba eljut – tesszük
bele ezt a tájékoztatót, így gyakorlatilag nem kerül plusz pénzbe ennek a szétterjesztése a
településen.
Földesi János képviselı: Javaslom, hogy a honlapra minél elıbb tegyétek ezt fel, mert akkor
bárki számára elérhetı. Részben fent van, de részben még nincsenek teljesen feltöltve az
aktuális rendeletek, más ügyben is kerestem valamit.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, a honlapot folyamatosan töltjük, gyakorlatilag már
majdnem minden fent van, de még nem került fel minden teljesen.

1. napirendi pont: 49/2010. sz. elıterjesztés: A Budaörsi Rendırkapitányság
2009. évi beszámolója (Aljegyzı)
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: A Pilisvörösvári
Rendırırs 120 km²-en látja el a szolgálati feladatát. Több mint 50e állandó lakosunk van, 12e
ideiglenes, és kb. 3000-3500 a „nem rögzített” kategóriába sorolható, tehát közel 70.000 lakos
az, akit összesen 16 fı egyenruhás szolgál ki a területen. 24 órás ügyeletünk van, Pest
Megyében Százhalombattán kívül csak Pilisvörösváron van így, az összes többi ırsön 16Hkor bezárnak és távoznak a rendırök. Nálunk 24 órában, igaz hogy egy telefonvonalon –
gazdasági válság van -, de el lehet érni a rendırırsöt. Kilenc szolgálati gépkocsival
rendelkezünk, ezt nagy öröm kimondani. Az már egy másik kérdés, hogy ebbıl 3 a
rendırségé, hatot az önkormányzatok finanszíroznak, ık tartják fent, ık üzemeltetik, illetve
ezek bizonyos részét ık is vásárolták. Négy körzeti megbízotti irodánk van, ezek közül
azonban egy sem üzemel. Gyakorlatilag az adminisztrációs munkát beszorítják az
intézkedések a rendırırsre, tehát mindenkinek oda kell bemennie eligazítást felvenni, ott kell
beszámolnia és minden rendıri intézkedéssel kapcsolatos írásos anyagot csak ott tudnak
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rögzíteni. Az ırsön szabálysértési elıadó mőködik, aki kiszolgálja a nyolc településen
lakókat, nem kell Budaörsre menni fegyverengedély ügyében. Ezt is már évek óta
leválasztottuk a Budaörsi Rendırkapitányságtól. Az ırs épülete katasztrófális állapotban van,
minden évben megígérik a felújítást, gyakorlatilag semmi nem történt még eddig. Bízom
benne, hogy az idén ebben is elıre fogunk tudunk lépni. 2009-ben az önkormányzatoktól több
mint 9 millió Ft támogatást kaptunk, így tudtuk ellátni a szolgálati munkánkat ezen a szinten.
2000-ben ezen a területen 2111 bőncselekmény volt. Az elmúlt 10 évben folyamatosan nıtt az
állandó, illetve az ideiglenes lakosok száma, kijött több bevásárló központ, kijött több bank,
ennek ellenére 1000 alá sikerült vinnünk a bőncselekmény számot 2009-ben, ez gyakorlatilag
több mint 50%-os csökkenés. A közterületi munkával kapcsolatban: a bevezetett
intézkedéseknek köszönhetıen egyre kevesebbet vannak a rendırök közterületen. Sajnos azt
kell mondjam, hogy amennyiben gyökeres változás nem történik, a következı idıben még
kevesebbet lesznek. Hangsúlyozom még egyszer, ez az ırsre bekényszerítés miatt van. Ha jól
emlékszem, tavaly elıtt l csökkent a közterületi óraszám, tavaly ez még rácsökkent 3,5%-kal.
Évek óta sulykolom, hogy egyetlen egy lehetıségünk van arra, hogy tovább csökkentsük a
bőnügyi számot, ez pedig az, hogy minél több egyenruhás rendırt idıben kellene
kivezényelni az utcára. Gyakorlatilag a hatályba lépı intézkedések ennek pont az ellenkezıjét
teszik. Nagyon bízom benne, hogy történik valami gyökeres változás, mert nem hiszem, hogy
10 év folyamatos csökkenés után a jövı évben is arról tudok majd beszámolni, hogy még
mindig csökkenünk. Most már elıtérbe került a rendırkapitányság ötlete is, amit már az
ORFK vezetése szakmailag jóváhagyott, a polgármesterek kistérségi egyeztetı fórumon
kezdték ezt el. Gyakorlatilag most már a szakmai igen megvan hozzá, megtörtént a
kormányváltás, bízom benne, hogy találunk rá pénzt, mert ennek a területnek már legalább 89 éve rendırkapitánysága kellene hogy legyen. Ahhoz képest, hogy kevesebbet vagyunk
közterületen, megmagyarázhatatlan, hogy 72%-kal több embert fogtunk el bőncselekmény
elkövetésért, mint az elızı évben, 53%-kal több szabálysértési feljelentést csináltunk, és 1370
objektív felvételt – tehát gyorshajtást – rögzítettünk, melynek több mint a 30%-a Solymár
belterületét érinti. A szabálysértési feljelentésekkel, ha csak minimummal számolunk 28
millió forintot, a többivel az objektívekkel együtt 63 millió forintot, tehát a legkisebb
számításaim szerint minimum 90 millió forintot „termeltünk be” az államnak. Hangsúlyozom,
hogy ebbıl az épületre semmi nem jött vissza. Ebbıl a rendıri állományból 4 fı alegységet
ad. Ami azt jelenti, hogy a BRFK területén az összes biztosítási feladatokban részt vesznek,
tőntetéseken bent voltak. Tavaly 1064 óra ment el erre. Gondolom, hogy ez a fajta biztosítás
meg fog szőnni az idén, viszont tudni kell, hogy Magyarország az EU soros elnöke, ami azt
jelenti, hogy Budapesten heti rendszerességgel lesznek rendezvények, lezárások. Hogy ez
milyen erıt fog elvonni idén a területrıl, ezt még senki nem tudja, és nem is meri
számolgatni.
A Pilisvörösváron történt bőncselekményeknek kb. a 80%-át helyszíneljük mi, a balesetek
közül a személyi sérüléssel nem járó baleseteket szintén a rendırırs állománya helyszíneli. A
rendırırsön 3 nyomozó van, ebbıl az egyik nyomozó 24 órás ügyeletet tart beugróban,
gyakorlatilag folyamatosan, 2 nyomozó átlagosan folyamatosan 15-20 üggyel dolgozik, 20
ügyben nyomoz, és ezeknek kb. 10-15%-át tudja vádemelésig vinni. Tehát magyarul a
rendırırsön a 2 nyomozó a nyomozati munka mellett vizsgálati munkát csinál, és
vádemelésig viszi az ügyeket.
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Az ırs teljes mőködési területér visszatérve van egy elírás a beszámolóban, emiatt elnézést
kérek. 2009-hez képest nem 1,2%-kal csökkent a bőncselekmények száma, hanem 12%-kal.
2008-ban 1114 volt, 2009-ben pedig 990. A lakos szám közel 3000-rel emelkedett az elmúlt
évben. Gondolom ez a szám tovább fog emelkedni, hiszen a lakóparkok épülnek. Ha a
közterületi jelenlétet nem tudjuk fokozni, elıbb-utóbb biztos vagyok benne hogy romlás lesz a
bőncselekmény számban is. Amennyiben a kapitányság feláll és megkapjuk a státuszokat, és
tudunk rá embert hozni (ez a legfontosabb), akkor megállítható és csökkenthetı is ez a szám.
Azért had mondjak egy jó dolgot is. Az idén fordult elı elıször – és én már 15 éve vagyok
Pilisvörösváron -, hogy ebbıl a régióból jelentkeztek tiszthelyettes képzı iskolába, 17-en.
Tudtommal 12 ment át a felvételin, ami azt jelenti, hogy két év múlva az a 12 ember biztosan
itt akar majd dolgozni. Ha addig történik valami és megkapjuk a státuszokat, akkor az arra
hozandó embereket valamilyen módon le kell kötnünk. Egyébként önöknél ez a dolog teljesen
megoldott, a két körzeti megbízottnak korrektül megvan a szolgálati lakása, szolgálati
gépkocsija, amit önök üzemeltetnek. Pilisvörösváron ettıl sokkal rosszabb a helyzet, ahol
egyetlen rendırnek az elhelyezése sincs biztosítva.
Térjünk rá akkor Solymár bőnügyi helyzetére. Solymáron 2008-ban volt 250
bőncselekmény, 2009-ben 230, tehát van egy 8%-os csökkenésünk. A súlyos testi sértéseknél
viszont van egy iszonyú emelkedés, 300%, 2-rıl 6-ra. Hogy érthetı legyen mindenkinek,
kocsmai verekedésrıl van szó.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez egy nagy verekedés „lökte” így meg ezt a számot?
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: Egy csoportos
nézeteltérés okozta ezt az egészet. A gépkocsi lopások számában van egy komoly elırelépés.
Megmondom ıszintén, én tavaly ettıl nagyon féltem. A vasútállomáson volt olyan, hogy 62
autót számoltam meg, hogy ott parkolt, és 8-10-12 órára ott vannak hagyva ezek a kocsik. A
járırszolgálatot többször küldtük arra, 44%-ra ment vissza a gépkocsi lopások száma. De még
mindig azt mondom, hogy ebben óriási szerencsénk is volt. Ez ég mindig egy hatalmas
veszélyforrás, nemcsak önöknél, Pilisvörösváron ugyanez a helyzet. Ott vannak hagyva ezek
az autók ırizetlenül, idı kérdése és a XIII. kerületi, II-III. kerületi elkövetıi kör meg fogja
találni ezeket a területeket. Egyéb betöréses lopásban van egy 8%-os emelkedés, a lopásban
pedig 11%-os emelkedés. A lopások 95%-a Solymár Auchan. Ennek a 95%-nak a felderítése
100%. Gyakorlatilag tehát Solymáron az Auchanba napi szinten kétszer, háromszor megyünk
elkövetıkért. A vagyon elleni bőncselekmények számában is sikerült egy 44%-os csökkenést
elérnünk, mi megint csak példaértékő. A közrend elleni 38%-kal nem igazán foglalkozom,
mert ez vagy bejön, vagy nem. A közlekedési bőncselekmények terén van egy 8%-os
emelkedés. Ez ugyan elriasztó lehetne, ha nem fogtunk volna meg több mint 85 ittas vezetıt.
Az elmúlt évben 85 embertıl vettük el a jogosítványt ittas vezetés miatt, ez emeli meg a
közlekedési bőncselekmények számát. A személy elleni bőncselekményben van az a bizonyos
7%-os emelkedés, a gépkocsi feltörések pedig csökkentek 20%-kal. Azt tudom tehát mondani,
hogy Solymár tekintetében a nyolc település közül az egyik legjobb mutatót tudtuk produkálni
2009-ben. Ami a gazdasági válságban várható is volt, én tudtam azt, hogy ebben az évben a
gazdasági bőncselekmények el fognak szabadulni, fıleg a betöréses lopások, rablások. Itt is
volt önöknél egy olyan rablás, ami a területünkön eddig még az elkövetıi magatartást
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figyelembe véve nem volt. Egy durva, erıszakos rablás volt. Most történt egy Pilisvörösváron
is. Itt ami nagyon zavaró volt, az a benzinkútról történı elhajtások. Ezt megcsinálták 20-25ször, már kint voltunk megfigyelni civil kocsikkal, egy elkövetıt sikerült elfogni. Kb. 60
rendbelivel van jelen pillanatban gyanúsítva ez az elhajtós tankolós. Nem csak az Auchan
kútnál csinálta, hanem a környezı településeken végig. Ami megint komoly kihívást jelent,
fıleg az ıszi idıszakban, az az utazó bőnözık megjelenése. Nagyon kérek mindenkit, hogy az
ismerıseinek, fıleg az idısebbeknek mondják el, hogy az ıszi idıszakban nem kell akciós
tőzifát meg akciós szenet vásárolni, mert az úgy akciós, hogy a 60 mázsát amit kifizet, abból
10 mázsa lesz lerakva. Ezeket a célcsoportokat szúrják ki, az idısebbeket tudják átverni azzal,
hogy ott van a fa a platón, megveszi az egészet, és közben alá van pakolva raklap, és csak ami
púp látszik, annyi a fa. A karácsonyi megelızı akció sorozatban – és erre büszkék vagyunk –
több mint 18 napon keresztül voltunk kint az Auchan parkolóban, az Auchan környékén, az
összes polgárırség, területtıl függetlenül, civil kocsikban. Egyetlen egy bőncselekményt
tudtak akkor elkövetni. Ez az, amirıl beszélek, ha jelen vagyunk, ha látnak minket, ha ki
tudunk menni, ha ki tudnánk menni az utcára, biztos vagyok benne, hogy ezt a számot még
50-60%-kal vissza lehetne tolni. Itt önöknél a Terstyánszky utca, Vasút utca, a temetıi kihajtó
okozza közlekedésileg a legnagyobb gondot. Az elmúlt 10 évben balesetek tekintetében csak
emelkedést regisztráltunk, tavaly 30%-os csökkenté volt. Önöknél nem volt halálos baleset. 5
súlyos, 13 könnyő sérüléses volt, és 42 anyagi káros. Ki merem jelenteni – most is, ahogy
jöttem át -, hogy megállnak az emberek a gyalogátkelınél. Nem mindegyik, de már
megállnak. Ezelıtt két évvel senki nem állt meg. Tehát valami jó felé elmozdultunk, de lehet
ezt még fokozni. Egyszerően nem kell békén hagyni a politikát, kapitányságot kell
Pilisvörösvárra hozni, hogy még nyugodtabban élhetı legyen mind a nyolc település, köztük
az önöké is.
Részemrıl ennyi, köszönöm. Állok rendelkezésükre, akinek kérdése van.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönjük szépen parancsnok úr. Nagyon röviden,
mielıtt átadom a szót a képviselıknek, néhány dolgot írtam, fel magamnak. Parancsnok úr
nagyon várta a változást, azt hiszem azt sokan várták. Solymáron 61%-ot kapott és elsı
körben nyert Gulyás Dénes, a Fidesz-KDNP képviselıje, és elhangzott elég sok ígéret a
rendırség megerısítésére. Bízunk benne, hogy ez a kapitányság nem egy elérhetetlen álom
lesz, mint eddig volt. Én annyit jegyeznék meg – egyáltalán nem kisebbítve a rendırség
munkáját -, hogy talán nekünk is sikerült hozzátennünk valamit azon kívül, ami támogatást
nyújtottunk a rendırségnek, és ami el is hangzott. Igazán nagyon kíváncsi vagyok a jövı évi
statisztikai adatokra, hiszen néhány hete 10 ponton Solymáron kamerás megfigyelı rendszer
került üzembe helyezésre. Ezt községi beruházásban 10 millió forintos beruházással készítette
a község. Ezen kívül elkészültek és most is folyamatosan építés, illetve engedélyeztetés alatt
vannak prizmás zebrák, piros zebrák stb. Tehát azt hiszem, mi is igyekszünk mindent
megtenni, a különbözı bizottságokban most is tárgyalunk a tervezıkkel a temetıi
körforgalom megvalósításáról, ami ugye az egyik legnagyobb baleseti gócpontunk jelenleg.
Még annyit szeretnék elmondani, hogy az is elhangzott politikai vezetıktıl, vagy várható
politikai vezetıktıl, hogy a szabálysértés rendszerét átalakítják. Azt ugyanis, hogy 19.800
forintért tankol és fizetés nélkül elhajt, azt azért teszi meg, mert 20e forint alatt ez
szabálysértési esemény. A nagyáruház benzinkútjáról folyamatosan kapjuk a videó
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felvételeket, feljelentéseket, és sajnos az a helyzet, hogy a Polgármesteri Hivatalnak elég
korlátozott a jogköre eljárni ezek ellen az emberek ellen. Általában hamis rendszámmal,
baseball sapkában, napszemüvegben jelenik meg a benzint lopó ember, ezt valóban csak ott
helyszínen lehet elkapni. Más esetekben meg talán 30.000 forint pénzbírságot oszthatunk ki,
amit vagy be tudunk hajtani, vagy nem, tehát itt gyökeres és országos változtatásokra van
szükség.
A kérdésem, amit konkrétan feltennék a parancsnok úrnak, az az egy rendırre jutó lakosság
arányszám. Kistérségi ülésen beszéltünk errıl, amikor a kistérség polgármesterei levelet írtak
– többször is már – az illetékes miniszternek, ebben a kapitányság átalakítás ügyben. Én úgy
tudom, hogy ez az arány, hogy egy rendırre hány lakos jut, ez is elég rossz.
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: Ez nem rossz, ez
katasztrofális. Ezt a rendır-lakos arányt fent érdekesen számolják. Azt mondják, hogy például
Pest megyében az egész pest megyei állományt – beleértve a Teve utcától a Gödöllıi
rendırkapitányságon lévı rendırökig – így jön ki, de ez nem igaz. Ez vetítés, ez a legjobb szó
rá. Itt 70.000 embert – tetszik nem tetszik – 16 egyenruhás rendır szolgál ki. Akkor tessék
elosztani. A rendır-lakos arány 450-500 körül van országos átlagban. Akkor a 70.000-ben a
16? Errıl beszélek én. Hozzá lehet tenni az ORFK-n ülı 28 kollegának a létszámát, ez igaz.
De a végrehajtói állományt tessék megnézni, aki valóban kint van az utcán, és valóban
dolgozik. Egyébként én meg akartam köszönni Polgármester úrnak a támogatás, csak a
szolgálati autónál akartam elıjönni ezzel. És a polgárırségnek is köszönöm természetesen. A
lakos arányról ennyit tudok elmondani. Budaörsöt is bele lehet számolni természetesen, de a
Budaörsi Rendırkapitányság állomány itt akkor jelenik meg, ha olyan bőncselekmény van,
ahol a bőnügyi technológiának meg kell jelenni, ahol egyébként csak a technikus jön, a
bizottságvezetıt szintén a Pilisvörösvári Rendırırsnek kell biztosítania. Vagy ha esetleg
személyi sérüléses baleset van, és azt a Budaörsi Rendırkapitányság közlekedésrendészeti
osztálya vizsgálja. Akkor megjelenik a Budaörsi Rendırkapitányság, havonta egyszer. Ez a
rendır-lakos arány.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát akkor az országos 500-as átlaghoz képest itt a mi
területünkön 4.350 emberre jut egy rendır.
Budavári László képviselı: Elıször is szeretném megköszönni az alezredes úrnak a
beszámolót. Azt gondolom, hogy egyszerő solymári lakosként azt kijelenthetjük, hogy mi
azért itt biztonságban élünk. Nyilván vannak bőncselekmények, bőnesetek, de összességében
aki Solymáron lakik, annak nem kell egyfolytában attól tartania, hogy valami kriminek a
részesévé válik. Ilyen értelemben köszönjük az itteni tevékenységet. Azzal együtt, hogy
megint csak laikusként, és egyszerő solymári polgárként azt mondom, hogy én úgy
érzékelem, hogy sajnos a közlekedés morálja továbbra is csak inkább romlik. Ezért lenne egy
kérdésem meg egy kérésem. Én úgy veszem észre – hangsúlyozottan laikus kívülállóként -,
hogy valamelyest mintha csökkent volna az együttmőködés a rendırség és a polgárırség
között. Fogalmam sincs, hogy ennek mi az oka, kívülállóként én ezt így látom. Ha nincs
igazam, akkor kérem szépen, hogy ezt tegye helyre. A másik, ami számomra egy döbbenetes
tanulság volt, Polgármester úr említette, hogy nem kevés pénzért ugye mi felszereltük ezeket
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a megfigyelı kamerákat. Természetesen célunk volt az is, hogy a közlekedést valamilyen
szinten kontroláljuk. Ekkor jött a döbbenet, hogy gyakorlatilag egy olyan – igyekszem
finoman fogalmazni – szervezetnek a rendkívül rossz hozzáállása miatt - mert a közútkezelı
nem is hivatal, nem is hatóság, nem is tudom, pontosan minek nevezzem – meghiusítanak egy
ilyen amúgy kedvezı lehetıséget. Gondolok itt konkrétan arra, hogy van egy
kormányrendelet, ha jól emlékszem, ami ezt az egészet ilyen esetben a közútkezelı döntésére
bízza, hogy lehet-e nekünk ide sebességmérıket felszerelni vagy nem. Ezt nemes
egyszerőséggel úgy lepattintották, mint a sicc, egy „nesze semmi, fogd meg jól” kifogással.
Éppen ezért szeretném én kérni most az alezredes urat, hogy próbáljunk meg valamiféle közös
lobbi tevékenységbe fogni, aminek kapcsán ezeket a használhatatlan, semmire való, sıt káros
rendeleteket meg kell szüntetni, és ezeket a lehetıségeket vissza kell adni az
Önkormányzatnak és a rendırségnek, hogy a saját területén belül már csak-csak had próbáljon
rendet teremteni. Ez egy abnormális helyzet, hogy nekünk egy közútkezelıvel kell
egyezkednünk arról, hogy Solymáron rendet szeretnénk? Azt gondolom, hogy ebben akár
kistérségi szinten a Polgármester úr biztos vagyok benne, hogy az összes többi településsel
együtt közösen fel kellene lépnünk, és villámgyorsan ezeket megváltoztatni, mert ez így nem
tartható tovább.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban ezt igyekszünk is megtenni. Most valószínőleg
politikailag jobb széljárás is lesz erre. Valóban a közútkezelı egy nagyon érdekes dolog, de
hát az is nagyon érdekes, hogy itt a Mátyás király utcán ugye faltól falig magyar állami
területen vagyunk, ehhez képest a járdát nem a közútkezelı csinálta, hanem a község.
Gyakorlatilag mindent a község csinál, de ha valamit akar csinálni, akkor azt engedélyeztetni
kell. Még azt is, hogy a saját önkormányzati intézményünk falára felszerelt kamera a közútra
néz. Ez egészen abszurd dolog. Még a választások második fordulója elıtt jelent meg egy
interjú az interneten Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével, aki hasonlókat mondott, mint
Budavári képviselı az elıbb, hogyha 10 jogszabályból négyet megszüntetnének, ami az
önkormányzatokra vonatkozik, azt senki nem venné észre. Valószínőleg jobban lehetne
dolgozni.
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: Természetesen a
lobbiban benne vagyok, ha kell, szakmailag írok egy kísérılevelet, hogy valóban szükséges.
Aztán meglátjuk, hogy mire megyünk vele. A közútkezelıvel szemben egyébként nekem is
vannak fenntartásaim, de jelenleg ez van. Ha történik valami változás, annak csak örülni
fogunk.
A polgárırséggel kapcsolatban: ez így nem fedi a valóságot, hogy a rendırségnek a
polgárırséggel nem jó a kapcsolata. A Rendırırsnek a polgárırség egy részével nagyon jó a
kapcsolata, ami a beszámolónk végén benne is van. Én köszönöm azoknak a polgárıröknek,
akik kijárnak a rendırökkel szolgálatba, azt az áldozatkész munkát, amit mindenféle anyagi
szolgáltatás nélkül nyújtanak. Az, hogy a polgárırségen belül vannak személyi viták, errıl én
a legutóbbi polgárıri győlésen, amin itt voltam, elmondtam az aggályaimat. Nem tudok és
nem is akarok beleszólni a polgárırség vezetésébe, viszont a két körzeti megbízottra azt rá
merem bízni, hogy ki az a polgárır, akivel ki mer menni szolgálatba, és egy kocsmai
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verekedésnél nyugodtan hátat mer fordítani az elkövetıi körnek, mert tudja azt, hogy ott van
vele két polgárır, aki ha kell, akkor segíti az ı munkáját.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Én is jelen voltam ezen a közgyőlésen. Úgy tudom, hogy
bizonyos szervezeti változások történtek, és a polgárırségnek új szolgálatvezetıje van. Bízom
benne, hogy az együttmőködés fejlıdni fog ebben az ügyben, és az ilyen súrlódásokat sikerül
elkerülni. Igazán az lenne jó, ha még többen jelentkeznének polgárırnek, mert nincs túl sok.
A polgárırségnek az lenne ugye a lényege, hogy ha elégséges számú polgárır van, akkor jut
mindig járır, lehet járırözni. Olyan vezetés kell, aki ezt nagyon jól tudja dokumentálni,
papírozni stb. Ez azért egy komoly dolog, tehát itt rendnek kell lennie. Azt hiszem, hogy
többek között ez is volt az igénye a rendırségnek és a polgárırség másik részének, illetve a
tőzoltóknak, ahol nagyon jól mőködik ez a dolog.
Földesi János képviselı: Én is csatlakoznék a Budavári képviselı úr által megfogalmazott
köszönethez. Köszönöm nektek Gábor, hogy ilyen határozottan és eredményesen, ilyen
nehézségek mentén is végzitek a dolgotokat. A helyi megbízottaknak is szintén köszönöm a
munkáját. Több dologban találkoztunk már az év során, azok is, bizonyos sebességgel ugyan,
de haladnak.
Amit én szeretnék kérni, és kapcsolódnék én is egyfajta lobbi vagy együttmőködéshez, az
több dolog. Az örömteli módon csökkentek a közlekedési balesetek, és ugye nem volt halálos
balesetünk sem. Mi a tavalyi év során eldöntöttük, hogy jelentıs összeget áldozunk olyan
biztonsági beruházásokra, mint a sebességmérık átszervezése, hogy folyamatosan
mőködıképesek maradjanak, téli idıszakban; az aktív gyalogátkelıhelyek telepítése, ami itt a
környéken még nincsen, amelyik érzékeli a gyalogost és villog az aszfalton lévı prizma,
egyebek. Kettı ilyen lenne a faluban. Nem csak a prizma villog, hanem a tábla felett is,
amikor ott van a gyalogos. Ha nincs ott, akkor békén hagy mindenkit, mindenki haladhat, ha
ott van a környéken gyalogos, akkor aktívan vibrál. Az elıbb már említett közútkezelın
megakadt ez a dolog. Többek között ez is. Más fajta beruházásunk is, a piros zebra is, ami az
ı kezelésükben maradt, az is megakadt. Felháborítónak gondolom - én már nagyon sokszor
interpelláltam -, ami talán a közlekedés biztonságát jelentısen rontja, hogy azok az elkerülı
szigetek, amik a Terstyánszky utcán vannak felépítve, azokról baleset kapcsán eltőnik a tábla,
az oszlop. Most is van olyan sziget a lakótelepnél, ahol nincs kikerülési irány, illetve terelı
tábla. Annak idején Kıvári András képviselı társammal szerettünk volna neon zöld keretben
lévı, jelentıs fényvisszaverı hatással bíró táblákat felrakni, ezt sem engedte a közútkezelı.
Ahova én ki szeretnék lyukadni, hogy egy közös levélben Polgármester úrral kellene ezekre a
hibákra és együttmőködési lehetıségre együttesen kérni a közútkezelıt, hogy ehhez járuljanak
már hozzá, mert a tavalyi évben jelentıs összeg, sok millió forint volt erre biztosítva. A
szerzıdést is megkötöttük a kivitelezıvel, egyszerően nem járulnak hozzá. Utólagosan
kitalálta a közútkezelı, hogy csak úgy, ha ı a beruházó. Nyilván ennek az arányos részér ı
zsebre teszi. Olyanok megtörténtek, hogy mi vettünk fényvisszaverıs, kimondottan jó
minıségő, 3m-es táblát, amit leszereltek és feltették a sima szitázottat, ami nem
fényvisszaverıs. Erre konkrét példák és esetek vannak. A kátyúkról már nem is beszélek,
mert az a mi háborúnk, vagy a „Solymár” tábla, amiért harcolunk. Hosszú idı telik el, hogy
nem pótolják ezeket a táblákat, ami még balesetveszélyesebbé teszi ezeket a terelı szigeteket.
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Abban kérném a segítségeteket, hogy ebben elıre tudjunk jutni, mert nem az anyagi forrás
hiányzik. Azt gondolom, hogy ez egy jelentıs elırelépés lenne, ha a terülteteken lenne ilyen
aktív gyalogátkelıhely, már csak tapasztalatok miatt is.
Még egy dolgot szeretnék kérdezni. Nyilván ez idı kérdése, hogy mennyire értek rá
sebességet mérni, illetve trafipaxot üzemeltetni. Pilisszentivánnak van egy ilyen készüléke.
Segít- az – ezek most csak elméleti kérdések – az ügynek, hogy ugyan nem ismerjük, milyen
döntés várható most a közeljövıben rendırséget illetıen kormányzati szinten, hogyha még
egy ilyen készülék lenne adott esetben Solymár közbenjárásával, vagy anyagi teherviselésével
a birtokotokban? Tudtok-e erre kapacitást, idıt, energiát szánni, hogy ezt itt településen belül,
nemcsak a fıúton, hanem belsı utakon is – Hısök utca és társai – lehetne használni, mert ott
jelentıs problémák vannak e tekintetben.
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: A múlt hónap végén
jött ki egy statisztika – a pontos számra nem emlékszem -, ha hiszek ha nem a Pilisvörösvári
Rendırırs két embere több felvételt készített, mint a közlekedési osztály csak ezzel
foglalkozó beosztottai. A második helyen Ladó György és Kiss Tamás volt. A negyedik
helyen jött a közlekedés, ahol külön ember van erre, aki egész nap csak ezt csinálja. Erre azt
tudom mondani, hogy amennyiben 2-3 fıvel nıne a létszámom, akkor be merném vállalni azt,
hogy heti szinten 2-3 alkalommal ide tudnám vezényelni ıket 2-3 órára. Azért azt is tudniuk
kell, hogy a sebességmérı berendezés egy helyszíni ponton két óránál többet már nem tud
hatékonyan eltölteni, hiszen valaki meglátja, levillogja, letelefonálja, jobbra-balra integet,
húzza be a biztonsági övet stb., tehát olyan tökéletes rend alakul ki 15 percen belül. Ez már
persze eredmény, tehát gyakorlatilag megelızzük a bajt. Most még azt tudom mondani, hogy
most még nem tudjuk a két trafit bevállalni. Azt is hozzáteszem, hogy az országos átlag
trafipaxot illetıen kapitánysági szinten kihasználtságban 25%. Pilisvörösváron rendırırs van,
nincs közlekedésrendészeti állomány. 24% a trafipax kihasználtsági átlagunk.
A lobbi levélhez meg természetesen segítek. Sıt ahogy most gondolkodtam, a Budaörsi
közlekedési osztályvezetı alá fogja írni ezt a támogató levelet, a megyeit is nagyon jól
ismerem. Amit tudok, természetesen megpróbálom.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Teljesen egyetértve azzal, amit János elmondott, lehet
hogy ez is egy olyan pont, ahol magasabb rendő jogszabályokat kellene változtatni, mert
végül is én nem értem ennek az országnak a logikáját. A községi tulajdonú úton ha valaki
elkövet egy megállni, várakozni típusú szabálysértést, azt a mi közterület-felügyelınk
megbüntetheti pénzbüntetéssel stb. Viszont mi ugyanazon az úton az 50-es tábla
sebességkorlátozásának a betartását nem ellenırizhetjük. Egyszerően a logikáját nem értem.
Enczmann László képviselı: Sikeresen megépítettük és nagyon jól funkcionál a Kert utca.
Ezen a héten volt egy súlyos baleset. A Polgármester úr és a kapitány úr segítségét kérem.
Valószínőleg ennek a balesetnek az volt az oka, hogy ahogy feljövünk a Kert utcából a
Tersztyánszky utcára, a Leskó Bt. elıtt nagy a forgalom, és beállnak a parkoló autók, akkor
nem lehet kilátni. Sajnos a sebességkorlátozás még mindig nincs kirakva, a 70-80-nal
közeledı autók simán elütik a kihajtani akaró autókat, motorokat, ami jelen pillanatban meg is
történt. Sürgısen kellene egy „megállni tilos” táblát tenni a keresztezés elé.
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Földesi János képviselı: PEMÁK kezelés, semmit nem tehetsz ki.
Enczmann László képviselı: Éppen azért mondtam most, hogy a polgármester urat kérném
arra, hogy írjon egy levelet a közútkezelınek, hogy balesetveszélyes lett ez a terület, a
kapitány urat pedig a támogató levélre kérném.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban az történt, hogy egy személygépkocsi a Mély
utca felıl kikanyarodva ellökött egy motorost, aki nekicsapódott egy szemben már
befordulásra várakozó autónak. Szerencsére a motorosnak igen jó minıségő védıfelszerelése
volt, így a hírek szerint egy kartöréssel megúszta ezt az elég súlyos balesetet, mert elég nagy
sebességgel közlekedett. Ezzel tulajdonképpen egyetértek, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
terveihez ha jól emlékszem „STOP” táblával lett beadva, de végül is „elsıbbségadás táblát”
írtak elı erre a keresztezıdésre. Ezt ugye a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezi és ı
helyezi üzembe. Szerintem ott talán még, ha a mi területünk, ki tudunk rakni egy „STOP”
táblát. Beszéltem közbiztonsági tanácsnokunkkal, Kıvár András képviselı úrral, és addig is
abban megállapodtunk, hogy megpróbáljuk a PEMÁK hatáskörén kívül, egy nagymérető
domború tükörrel tovább javítani a helyzetet, hogy belátható legyen ez a rész.
Tamás Enikı képviselı: Leskó Katalinnal beszéltem, és neki az lenne a kérése, hogy a
PEMÜ oldalában a Mély utca felsı szakaszán volna hely és lehetıség arra, hogy parkolót
alakítsanak ki. İk maguk ezt vállalnák. Ez olyan haszonnal járna, hogy akik megállna,
biztonságosan tudnak megállni, ık pedig visszább tudnának vonulni a kirakott portékáikkal,
tehát mindenféleképpen egy pozitív irányú rendezıdés indulhatna meg.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezt mindenképpen meg kell néznünk mőszakilag, de
lehetne.
Novoszádek János képviselı: A tiszteletköröket most mellızném, mert egyetértek a dicsérı
szavakkal. A lényegre térnék, alezredes úr, polgármester úr is említette, hogy az elızı nagy
sikerő kormányzat idején többször bombázták kérésekkel az illetékes minisztert, vagy az
országos fıkapitányt. Nemsokára feláll az új kormány, valószínőleg új országos fıkapitány is
lesz. Azt javaslom, hogy most nagyon gyorsan meg kellene ismételni ezt a kérést, akár a
kistérségen belül mindegyik polgármester aláírásával. Újra fel kellene erre hívni az új vezetés
figyelmét. Biztos, hogy tudják, de ne ártana, hogy „…x önkormányzat kér a Pilisvörösvári
Rendırırs felállítását, kéri a tárgyi, személyi feltételek optimalizálását”, hogy újra ott legyen
mert az átadás-átvételnél nem biztos, hogy ezek napirenden lesznek. Zárójelben jegyzem meg,
hogy a mi helyzetünk még nem annyira rossz, vannak sokkal katasztrofálisabb helyzetben
lévı települések is.
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: Igen, vannak sokkal
katasztrofálisabb területek is. Azért feleljen az a rendırvezetı, aki ott van, én itt vagyok, és én
ettıl egy még jobbat akarok csinálni, ahhoz pedig ez kell. A rendırség létszám rosszul van
leosztva. Erre nem tudok mást mondani.
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Gyorsan még elmondanám a gépkocsit. Pillanatnyilag önöknek van egy Skoda Octavia
Combi-juk, ami 200e km-t futott, és önök tankolják havi 40e forintért. A következı javaslattal
álltam elı a polgármester úr felé. A Solymári Önkormányzat adott nekünk valamit, most
megpróbálunk mi is valami olyasmit, hogy ezekkel a feltételekkel sokkal jobb körülményeket
teremtsünk. Van egy k. 40e km-t futott lízinges Ford Focus Combi-nk, aminek a fenntartási
költségét kérem csak önöktıl, tehát egy 500e forint értékő üzemanyag kártyát. Az Octavia
átkerülne Piliscsabára, a Piliscsabai Önkormányzat tegnap szavazta meg, tehát ık átveszik
annak a teljes szervizelését, mindent. Ez az autó pedig lízinges és rendırségi tankoló
kártyával rendelkezik. Magyarul tehát ez az autó annyit fut, amennyit akar, ezt az autót
garanciában javítják, és ezt az autót a rendırség tankolja. Röviden ennyi.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez gyakorlatilag tehát ugyanannyit jelentene, mert ez az
500e forint éves díj, amit üzemanyagkártyában kapna meg a rendırség. Jelenleg ez úgy néz
ki, hogy ezt a havi 40e forintot mindig felküldjük a megyének, aztán az valamilyen kalandos
úton valahogy leér ide. Lehet, hogy ez így jobb lenne. Én már fel i írtam a jegyzı úrnak, hogy
nézzük meg pénzügyileg és jogilag, hogy mi ennek a menete. Akkor azt a támogatást, amit a
Testület idén is megszavazott átkonvertáljuk valami ilyen technikává. Ennek gondolom
semmi akadálya, és akkor lesz egy jobb autónk.
Koczka Gábor alezredes, a Pilisvörösvári Rendırırs parancsnoka: Gyakorlatilag tehát
arról van szó, hogy ezt az 500e forintos kártyát én arra a kocsira használom fel, amelyikre
akarom a rendırırsön, ugyanakkor viszont Solymár ezért kap egy sokkal fiatalabb autót,
aminek nincs semmiféle szerviz költsége.

A rendırségi beszámolóhoz egyéb képviselıi kérdés, hozzászólás nincs.
33/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: A Budaörsi Rendırkapitányság 2009. évi beszámolója
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budaörsi Rendırkapitányság
2009. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú
13 igen szavazatával hozta meg.

2. napirendi pont: 46/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évi zárszámadás
elıterjesztése (Polgármester)
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Dr. Szente Kálmán polgármester: A zárszámadás több részletben is kiment a Képviselıtestületnek. Nagyon nagy anyagról van szó, tábláival együtt. A Pénzügyi Bizottság hétfın
megtárgyalta a zárszámadást, és különbözı javítási igényeket terjesztett elı, illetve bizonyos
tételeknek a magyarázatát, átszámolását, pontosítását kérte. A Pénzügyi Bizottság ma reggel
újabb ülést tartott, ahol újratárgyalták a zárszámadást. Ki kíván hozzászólni?
Horányi Márton képviselı, a pénzügyi Bizottság elnöke: Valóban így van, hétfın
gyakorlatilag nem is szavaztunk róla, mert a felmerült kérdések kapcsán a pénzügyi iroda úgy
ítélte meg, hogy átdolgozza az anyagot. Ez ma reggelre megtörtént, a módosításokat
átbeszéltük. A könyvvizsgálói jelentést is megkaptuk hétfın, annak is kértük egy részletesebb
kibontását, magyarázatát. Erre kaptunk egy több oldalas indoklást, ami már elég sok mindent
tartalmazott.
A PB végül is úgy ajánlja elfogadásra a 2009. évi zárszámadást, hogy egy hármas feltételt –
nem tudok másként fogalmazni – szabtunk, vagy kértünk. Az egyik az, hogy a könyvvizsgálói
megállapítások végrehajtását kérjük a június végén esedékes Pénzügyi Bizottságra
beterjeszteni. Másik, hogy ugyanezen a bizottsági ülésen szeretnénk tárgyalni a
vagyonnyilvántartásunkat, a vagyonkatasztert. A harmadik dolog pedig, hogy még az elsı
félévben, tehát 06. hó 30-ig a fizikai leltározás történjen meg. Nem akarom túl sokáig húzni
az idıt, két dologra szeretnék csak rámutatni a 2009. évi beszámolóval kapcsolatosan. Az
egyik a pénzmaradványunk. A pénzmaradványunk 2009. január 1-én, tehát amivel
nekiindultunk ennek az évnek az 248 millió forint volt. A december 31-i pénzmaradványunk
106 millió Ft, ebbıl gyakorlatilag szabadon felhasználható a hivatal tekintetében 6 millió Ft,
összesen pedig egy 9 milliós nagyságrend. Tehát ez azt jelenti, hogy a pénzmaradványunk az
folyamatosan és masszívan csökken. Ami van – a december 31-i állapotról beszélek -, az is
gyakorlatilag el van költve, mert szállítói számlákkal, beruházási tételekkel fedett.
Ugyanakkor ezt úgy kell értelmezni, hogy mőködési szinten az Önkormányzatnak 2009-ben
egy 70 millió forintos megtakarítása van. Ezt a kettıt tehát együtt kellene kezelni. A másik,
amirıl a Pénzügyi Bizottságban nagyon sokat beszéltünk, az az adócsoport nyilvántartása,
tehát a kintlévıségeink. Ez egy elég komoly - kb. 90 millió Ft-os - tétel volt néhány évvel
ezelıtt. Nagyon jól dolgozott az adócsoport, ez lecsökkent egy olyan kb. 70 millió Ft-os
állományra. Egy nagy adóbehajtást sikerült még végrehajtani, így az év végére 55 millió Ft-os
állománnyá vált. Amivel azonban szembesült a bizottság, hogy ebbıl a nagyjából 55 millió
Ft-os kintlévıségbıl ami behajtható – amit az adócsoport is annak becsül – az mintegy 26
millió Ft. Ez szerepel a beszámolóban is, ez a reálisan behajtható. Ha sikerül olyan
intézkedéseket hozni, esetleg valami más technikával, akkor ez több is lehet, de a mostani
beszámolóban ez van kimutatva. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert nekem az
adócsoportnál lévı kintlévıség az mindig egy olyan fajta tartalékként él a lelkemben, hogy ez
egy aranytartalék, és a jövıben, ha valamilyen gondunk van, akkor - ha tudunk javítani a
behajtási stratégiánkon vagy eredményességünkön - ahhoz mindig lehet nyúlni. Most nem
tudom, az a nagyarányú 20 millió Ft-os kétes kintlévıség eléggé soknak tőnik. Ez így
közvetlenül az elıttünk lévı beszámolóból nem derül ki, a Pénzügyi Bizottságon is úgy derült
ki, hogy rákérdeztünk, és megkaptuk az információt. Magáról az anyagról ennyit szeretnék
elmondani. Még egy kérésem lenne a jegyzıkönyv részére. Itt van a Pénzügyi Iroda vezetıje,
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szeretném kérdezni a beszámolót aláríró pénzügyi irodavezetıt, és a nyilatkozatát szeretném
kérni arról, hogy a 2009. évi beszámoló az azt alátámasztó könyvelés teljes körően és
szabályosan tartalmaz-e minden tételt.
Bárdos Ibolya, Gazdasági és Intézményfelügyeleti irodavezetı: Igen.
Horányi Márton képviselı: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy röviden a Pénzügyi
Bizottság részérıl ennyit érdemes elmondani, talán ha megyünk végig az anyagon, akkor még
lehet, hogy hozzászólok.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Sajnos mi nem tehetjük meg azt, amit az APEH – illetve
az APEH is csak egy bizonyos tartozás felett teheti meg -, hogy „szégyentáblát” csináljunk,
pedig egy helyi közösségben talán nagyobb hatása is lenne, hogy milyen adótartozások
vannak.
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan kapja az adócsoporttól ezeket a kimutatásokat, hogy 60
napon túli, féléves, egyéves, kétéves adótartozások listája. Nem konkrétan az adósok, hanem
ezeknek a mértéke. Nem tudom, hogy ezt a képviselı-testület minden tagja megkapja-e vagy
csak a Pénzügyi Bizottság tagjai?
Enczmann László képviselı: Csak a bizottság tagjai.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha valaki esetleg igényli a Testület tagjai közül, annak el
tudjuk küldeni. A független könyvvizsgálói jelentés szerint valóban pontos és reális képet
nyújt a zárszámadás a gazdasági helyzetünkrıl. Annyi megjegyzést tett a könyvvizsgáló –
amit sajnos a testületi ülés kezdetén is el kellett mondanom -, hogy a peres ügyeink,
különösen egy birtokkal kapcsolatos per és két munkaügyi per követelés mértéke még nem
haladja meg, de már majdnem eléri a 145 millió Ft-ot. Ez egy óriási veszély, amire nem
képeztünk tartalékot, hiszen akkor a beruházásainkat kellett volna leállítani, de lehet, hogy
ezzel még lesznek gondjaink.
Tamás Enikı képviselı: Úgy tudom, hogy ha Solymáron egy EVA-s vállalkozó nem fizeti
be idıben az adótartozását, vagy bármilyen kötelezettségét, akkor a jegyzı úrnak „nagyon
szép” szövege van, hogy hogy s mint lesz végrehajtva. Nem akartam hinni a szememnek,
hogy itt több 10 millió forint be nem fizetésérıl van szó, a polgármester úr nevével fémjelzett
levélben a Közcsat Kft-nél. Azt szeretném tudni, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy
vannak egyenlık és még egyenlıbbek, de hogyha pár 10e Ft befizetése gondot okoz, és erre
meg vannak a szankciók, akkor kérdezem, hogy mit tehet az adóbehajtó csoport, vagy mit
tehet az Önkormányzat ilyen esetben.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Röviden válaszolok, ez nem adótartozás. Hogy hogy
keletkezett, azt pedig mindenki tudja, aki megszavazta a 2009. évi költségvetést, de
részletesen el tudom magyarázni.
Egyéb hozzászólás van-e?
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Földesi János képviselı: Javaslom polgármester úr – az idı tekintetében -, hogy a belsı
ellenır véleményét azért hallgassuk meg ez ügyben. Ha erre külön igény nincsen –
mindannyian meg tudtuk nézni a táblázatokat, a szükséges adatokat megismertük -, akkor
nem hiszen, hogy ebben el kell mélyedjünk ebben, és haladjunk tovább.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A belsı ellenır a tavalyi év belsı ellenırzését teszi meg,
és nem kíván hozzászólni ehhez a részhez.
Akkor amennyiben nincs hozzászólás, akkor én szavazásra teszem fel. A jegyzıkönyvbe
belevesszük a Pénzügyi Bizottság kéréseit, hogy ezek történjenek meg.
Horányi Márton képviselı: Elnézést kérek, én szeretném, ha két határozat születne errıl. Én
azt kevésnek érzem, hogy jegyzıkönyvileg rögzítsük. A Pénzügyi Bizottság határozata
tartalmazza. Ha ezzel a Testület nem ért egyet, akkor arról nyilván alkot véleményt. Ha
egyetért, akkor viszont támogassa a Pénzügyi Bizottságot azzal, hogy határozati formában
elfogadja.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor két szavazást tartunk errıl, elıször a zárszámadás
jóváhagyásáról, utána pedig a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát erısítjük meg testületi
döntéssel.
34/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Gazdasági és
Intézményfelügyeleti Irodát, hogy 2010. év elsı félévében készítse el a leltárt.
Felkéri az irodavezetıt, hogy a vagyonkatasztert mutassa be a következı pénzügyi bizottsági
ülésre, illetve 2010. június 20-ig adjon tételes tájékoztatást a könyvvizsgálói megállapítások
végrehajtásáról.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı)
12 igen szavazatával hozta meg.
Egy képviselı tartózkodott a szavazástól.
A képviselı-testület a jelenlévı képviselık (13 fı), 12 igen szavazatával, 1 tartózkodás
mellett elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát.

3. napirendi pont: 58/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi pénzmaradvány
felhasználása (Polgármester)
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Horányi Márton képviselı, a pénzügyi Bizottság elnöke: Ezt is tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. Nem tudom, mi szerepel a kivetítın, mert amit mi megkaptunk, az még egy
alternatív döntést tartalmazott. A Pénzügyi Bizottságnak az a javaslata, hogy a két önálló
intézményünktıl ne vonjuk el a pénzmaradványt. Az iskolánál és az óvodánál is hagyjuk ott,
azzal a megkötéssel, hogy felhalmozási kiadásokra fordíthatja. A hivatalnál keletkezett
mintegy 5,5 millió Ft-os pénzmaradvány pedig szintén a beruházási keretbe javasoljuk tenni.

35/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi
Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola szabad pénzmaradványának
összegét, azaz 1.411e forint összeget kis értékő tárgyi eszközök vásárlására felhasználhatja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, intézményvezetı, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú
13 igen szavazatával hozta meg.
36/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az ÓvodaSolymár szabad pénzmaradványának összegét, azaz 246e forint összeget kis értékő tárgyi
eszközök vásárlására felhasználhatja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, intézményvezetı, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú
13 igen szavazatával hozta meg.

37/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal szabad pénzmaradványának összegével, azaz 5.580e forint összeget a beruházási
tartalékkeret összegét növeli.
Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú
13 igen szavazatával hozta meg.

4. napirendi pont: 47/2010. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola Mővészeti Tagozatán térítési
díj és tandíj fizetésérıl szóló 17/2008. (VI.30.) rendelet módosítása (Oktatás,
Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság)
Novoszádek János képviselı, az Oktatás, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport Bizottság
elnöke: Az Oktatási Bizottság meghallgatta és megértette – kisebb nehézségek árán – a
rendeletmódosítás lényegét, de hogy véletlenül se kövessek el hibát, itt van az
igazgatóhelyettes úr, Búzás Bálint. Kérem, hogy fáradjon a mikrofonnal rendelkezı részhez,
és kérem, magyarázza el szakszerően ezt a rendeletmódosítást.
Búzás Bálint, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
igazgatóhelyettese: Igyekszem minél rövidebben elmondani, hogy miért van szükség arra,
hogy a térítési illetve a tandíj növekedjen az intézményünkben, pontosabban a mővészeti
tagozaton. Tapasztalható, hogy a mővészeti oktatásból az állam folyamatosan kivonul. Ezáltal
a fenntartóknak, jelen esetben az Önkormányzatnak, illetve a szülıknek egyre többe kerül ez
az oktatási forma. Természetesen ehhez mi jelentıs támogatást kapunk a fenntartótól, de a
bekerülési költség egyre növekszik, így nı a törvényben foglalt szülıkre kiterhelt hányad is.
Ez jelenik meg tulajdonképpen a javaslatban. Egyébként a javaslatról el szeretném mondani,
hogy részben célunk volt az egyszerősítés, de megjelentek árnyaltabb, differenciáltabb
szövegezések illetve összegek is. Gyakorlatilag háromféle dolog történik az intézményben,
térítési díjat szedünk, tandíjat és eszközhasználati díjat. A térítési díjaknál az egyéni és a
csoportos díjakat az állam különbözı mértékben támogatja. Ezen felül a javaslatban
határozottabban elkülönül, hogy ki veszi heti két órában igénybe a foglalkozást, és ki az, aki
legalább heti négy órában. A Közoktatási Törvény alapján a tanulmányi átlag alapján
csökkenteni kell a fizetendı díjakat. Ez korábban négy kategóriát jelentett, javasolni
szeretnénk az egyszerősítés jegyében, hogy ez a továbbiakban csak két kategóriát jelentsen,
ami azt jelenti, hogy 4,0 átlag felett és 4,0 átlag alatt differenciáljunk. Ez a 4,0 átlag közel
80%-át jelenti az intézmény tanulóinak. Továbbá elı van írva, hogy a 18-22 év közötti,
tanulói jogviszonnyal rendelkezı növendékek magasabb díjat fizetnek. Új elemként jelenik
meg, hogy a táblázat már biztosítani tudja a társastánctanra felmenı rendszert, tehát az
elıkészítı (általános iskolai) elsı osztálytól egészen a hatodik (zeneiskolai) osztályig. A
tandíjak esetében – a rendelet 2.§-a – is megjelenik az egyéni és csoportos differenciáltság.
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Korábban ebben a tandíj szakaszban nem volt differenciálva a beszedés. Itt is a 4,0 átlag felett
illetve ez alatt szeretnénk differenciálni. A tandíjaknál indokoltnak tartjuk a második hangszer
használati díjának emelését, hiszen ez jelen pillanatban 1.000,- Ft/félév. Ez tehát azt jelenti,
hogyha egyéni órát vesz igénybe a növendék, a tantárgyfelosztásban megjelenik fél illetve egy
óra, akkor fizeti azt az 1.200-2.600,- Ft közötti óradíjat (plusz a járulékokat), ami egy
félévben 33 tanórát jelent. A rendelet javaslata szerint ez mindenképpen növekedne. Továbbá
szeretnénk biztosítani azt a lehetıséget, hogy hangszer mellett a tanulóink a társastáncot is
igénybe tudják venni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyéni oktatásban a hangszer után
igénybe vennénk a magasabb állami támogatást, és a meglévı csoportokban – ahol 10-12
gyerek táncol – oda be tudjuk illeszteni ezt a további 2-3 gyereket. Itt tulajdonképpen
normatívát nem tudunk igényelni a gyerekekért, de megállapítunk számukra egy befizetendı
tandíjat, ami közel 50 fınél egy – úgy mondható - extra bevételt – jelent az intézménynek,
illetve a fenntartónak. A szülık részérıl az a visszajelzés, hogy ha ennek a kettınek a mértéke
közel megegyezik egymással, tehát kb. 7-8.000,- Ft körül van, ez a gyerekek és a szülık
számára elégedettséget okoz, illetve pozitívan ítélik meg az intézményünket. Ez egy általános
megelégedettség, ami szerintem nagyon fontos dolog. Az eszközhasználat, tehát a bent lévı
illetve a kikölcsönzött eszközök térítési díja nem változna a javaslat alapján.
Az elıterjesztésben az 1.§ 3. pontjában szeretnék egy javítást javasolni. Az Oktatási
Bizottságon megjelent az értelmezése, hogy a térítési díjak befizetése a mővészeti
tanulmányi eredmények alapján történjen, hogy ez nevesítve legyen. Az elıterjesztésben
„zeneiskolai tanulmányaik” szerepelnek, szeretném javasolni, hogy ezt úgy javítsuk, hogy
„mővészeti tanulmányi eredmények alapján”.
Novoszádek János képviselı: Kicsit pontosítanék. Helyesen úgy lenne a szöveg, hogy a
„mővészeti tanulmányi eredmények átlagát alapul véve”

A képviselı-testület a jelenlévı képviselık (13 fı) 12 igen szavazatával, 1 tartózkodás
mellett elfogadja a fenti módosító javaslatot.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ugyanez a helyzet a következı, 1.§ 4. pontban is, ott is
meg kell szavaznunk.
A képviselı-testület a jelenlévı képviselık (13 fı) 12 igen szavazatával, 1 tartózkodás
mellett elfogadja a fenti módosító javaslatot.

Horányi Márton képviselı: Technikai észrevételem van. Tudom, hogy ez mint oktatás, jelen
pillanatban nem tartalmaz ÁFA-t, de sehol nem látok utalást ebben a rendeletben az ÁFA-ra.
Valahol meg kellene jeleníteni, hogy mindezt úgy kell értelmezni, hogy plusz ÁFA. Jelenleg
nincs rá ÁFA, de arról nem tudunk nyilatkozni, hogy holnap-holnapután hogy változtatják
meg az ÁFA törvényt.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Az csúnya dolog lenne. Alapvetıen egyetértek ezzel a
módosító javaslattal, mert nagyon sokszor beleakadunk ilyen problémába, hogy emiatt kell
visszahozni egy anyagot.
Akkor a módosító javaslat az, hogy valamennyi összegszerő megfogalmazás mellett
szerepeljen, hogy plusz ÁFA.

A képviselı-testület a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú, 13 igen szavazatával
elfogadja a fenti módosító javaslatot.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2010. (V. 3.) sz. rendelete
a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
Mővészeti Tagozatán térítési és tandíj fizetésérıl szóló
17/2008. (VI. 30) sz. rendeletének módosításáról

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény („Közokt. tv.”) 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Közokt. tv. 115. § (1) bekezdés c) pontjában; a 116. § (1) bekezdés a) pontjában, a 117. § (1)
bekezdés b) pontjában és c) pontjában, valamint a (2) és a (4) bekezdéseiben foglaltak szerint
a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes nevelési-oktatási ellátásokon kívül a
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola („Általános Iskola”)
Mővészeti Tagozatán a fizetendı térítési és tandíj fizetésérıl szóló 17/2008. (VI.30.) sz.
rendeletét („Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A Rendelet 1. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„1.§ (3) Az Általános Iskola Mővészeti Tagozatán a 2010/2011-es tanévtıl az 1. sz.
függelékben meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni a mővészeti tanulmányi
eredményeinek átlagát alapul véve.
(4) Azon tanulók, akik a fıtárgy mellett egy további csökkentett óraszámú tárgyat is
választanak, a 2. sz. függelékben meghatározott magasabb összeget kötelesek fizetni a
mővészeti tanulmányi eredményeinek átlagát alapul véve.
(5) Az I. félévi díjat az adott naptári év szeptember 30. napjáig, a II. félévit pedig a
következı naptári év február 28. napjáig kell az Általános Iskola részére megfizetni.”
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(2) A Rendelet 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„2.§ (3) Az Általános Iskola Mővészeti Tagozatán a 2010/2011-es tanévtıl a 2. sz.
függelékben meghatározott tandíjat kötelesek fizetni.
(4) Azok a tanulók, akik térítési díjat fizetnek, amennyiben a fıtárgyon kívül második
csoportos tárgyat is választanak, úgy a második tárgy tekintetében tandíjat kötelesek
fizetni, amelynek összege szintén az 1. sz. függelék alapján kerül megállapításra.”
(3) A Rendelet 2. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„2. § (5) Az I. félévi díjat az adott naptári év szeptember 30. napjáig, a II. félévit pedig a
következı naptári év február 28. napjáig kell az Általános Iskola részére megfizetni.”
(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. § (2) Az Általános Iskola Mővészeti Tagozatán a 2010/2011-es tanévtıl a 3. sz.
függelékben meghatározott használati díjat kötelesek fizetni.”
2. §
(1) A Rendelet 1. sz. függeléke e rendelet 1.sz. függelékére változik.
(2) A Rendelet e rendelet 2. sz. és 3. sz. függelékével egészül ki.

3. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

Záradék:
A rendelet 2010. május 3. napján kifüggesztésre került.
2010. május 3.
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Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

A képviselı-testület fenti rendeletmódosítást a jelenlévı képviselık (13 fı) 11 igen
szavazatával, 1 ellenszavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta.

Novoszádek János képviselı: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azért van olyan
család, ahol több tehetséges gyermek van, és mondjuk hárman tanulnak nem is egy, hanem
több tárgyat. Nekik még ezek az alacsony összegek is gondot jelentenek. Tanácsolnám az
igazgatónınek – gondolom, ez a gyakorlat folytatódik is -, hogy úgy tudom, eddig indokolt
esetben a Corvinus Alapítványon keresztül a rászorultak, akik ezt kérték, kaphattak
támogatást a tandíjfizetéshez, Kiegészítették, segítették ıket. Kérem, hogy a rászoruló. És
tehetséges gyermekeknél ez továbbra is folytatódjon.

5. napirendi pont: 48/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi belsı ellenırzési
jelentés (Polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Jelen van kiváló belsı ellenırünk, úgyhogy én át is adom
a szót.
Nagy Orsolya belsı ellenır: Aki még esetleg nem ismer, Nagy Orsolya vagyok és külsı
szolgáltatóként az én cégem látja el Solymár Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának és az általa irányított intézmények belsı ellenırzését. A jelen jelentés a tavalyi
évben végzett belsı ellenırzésekrıl szól. Az ÖTV 92. § értelmében a épviselı-testület elé egy
összefoglalót kell beterjeszteni tájékoztatási céllal arról, hogy a megelızı évben milyen
ellenırzéseket végeztünk, ennek milyen személyi-tárgyi feltételei voltak, milyen fıbb
megállapítások születtek és erre milyen intézkedéseket sikerült a vezetésnek foganatosítani.
Minden egyes éves belsı ellenırzési jelentés alapvetıen két részbıl épül fel. Egyfelıl
tényszerően a belsı ellenırzésnek be kell számolnia arról, hogy a megelızı évben milyen
munkát végzett, másfelıl – és talán ez a lényegesebb rész – hozzá kell raknia azt a
kormányrendelet alapján kötelezıen készítendı vezetıi beszámolót, ami egy hivatal esetében
jegyzı-aljegyzı beszámolója, ami arról szól, hogy lényegében milyen intézkedéseket hajtott
végre. A tavalyi évi belsı ellenırzési terv ár kockázatelemzés alapján készült. A feltárt
kockázatos területek közül értelemszerően azok kerülhettek bele a belsı ellenırzési tervbe a
vezetéssel történt megállapodás alapján, amire az ellenırzésre fordítható finanszírozási forrás
elegendı volt. Ennek megfelelıen mindösszesen négy darab belsı ellenırzés került
végrehajtásra 2009-ben.
Ezek témájukat tekintve:
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1. a kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatokat érintette, azok határidıre történı
végrehajtását és teljeskörőségét;
2. a Polgármesteri Hivatal munkaerı gazdálkodási rendszerét;
3. a Mőszaki Iroda egyes feladatait, belsı szabályozottságát;
4. a Polgármesteri Hivatal részben önállóan mőködı intézmények – tehát akiknek a
gazdálkodása lényegében a hivatalban van – költségvetés tervezési gyakorlatait, elıirányzat
felhasználását, és készpénz felhasználási gyakorlatát.
Gondolom, valamennyien megkapták azt az elıterjesztést, amit készítettünk. Ennek van egy
1. számú melléklete, ahol látják a fıbb megállapításokat, az azokhoz kapcsolódó
intézkedéseket, illetve azoknak a státuszát. Ezt természetesen nem szeretném most felolvasni,
biztosan mindannyian áttanulmányozták. Amit szeretnék megjegyezni, nagyon pozitív
elırelépésnek tartom azt, hogy bár még a tavalyi évben igen kis számú ellenırzésre volt
lehetıség, és ezek is csak korlátozott területeket érinthettek, de kivétel nélkül minden esetben
készült intézkedési terv, mi több a beszámoló azt mutatja, hogy egyetlen egy olyan
megállapítás nincs, amelyre vonatkozóan valamilyen intézkedés - ha más nem – ne lenne
folyamatban. Természetesen az intézkedések egy része már lezárult, van olyan, ami
folyamatos, tehát nem is tud lezárulni, mert olyan jellegő a javaslat, és van olyan, ami még a
következıkben fog megvalósulni. Lényegében szerencsés helyzetnek mondanám azt, hogy
nincs olyan javaslat, amire vonatkozóan egyértelmően ne készült volna intézkedés. A tavalyi
évben semmilyen tárgyi, technikai, személyi akadálya nem volt a belsı ellenırzésnek, ezúton
is köszönjük a segítséget. Az ellenırzések mellett elkészült a PM által közzétett
szabályzatoknak és jogszabályoknak megfelelı belsı ellenırzési kézikönyv minta. A korábbi
nagyon régi, gyakorlatilag teljesen elavult volt. Ezt már idıszerő volt felülvizsgálni azon túl,
hogy ez kormányrendeletbıl adódó kötelezettség. A tavalyi évben a belsı ellenırzés már
fokozottabban részt vett olyan tanácsadó jellegő tevékenységekben, mint például
státusztörvény végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedések, alapító okiratok módosítása
kapcsán. Mi úgy látjuk, hogy az idei évben erre további lehetıség lesz. Függetlenül attól,
hogy nem szeretném felsorolni azt, hogy az 1. számú mellékletben milyen megállapítások,
intézkedések vannak, hiszen ezt mindannyian át tudták tanulmányozni, egy nagyon rövid kis
összegzést arról azért adnék, hogy milyen kritikusabb területeket látunk. Sajnos még mindig a
belsı szabályozottság az, én tudom, hogy ez nem egy egyszerő feladat és nem egyik napról a
másikra módosítható terület. Szerencsére arra is látok reményt, hogy az idei év folyamán
ennek a nagyobb részét sikerül rendbe rakni. Ugyanakkor azt tudni kell, hogyha egy adott
területen – és most nem csak a gazdálkodásról van szó, hanem természetesen a szakmai
feladat végrehajtásról is – a belsı szabályozottság nincs rendben, akkor elég nehéz azt elvárni,
hogy egyébként a munkafolyamatban rendben menjenek a dolgok. Ezen a területen még
szükséges elırelépni. Azt is tudni kell, hogy a belsı ellenırzés természetébıl kifolyólag
mindig egy utólagos bizonyosságot adó tevékenység, ami lényegében az elsı számú vezetıt
segíti. Ez azonban a belsı kontroll rendszernek csupán csak egy eleme az összes többi mellett.
Hogyha a belsı kontroll rendszernek az összes többi elemét nem megfelelıen vagy csak
részben mőködteti egy adott költségvetési szerv, akkor annak is nyilván következményei
vannak. A belsı kontroll rendszer összes többi eleméhez tartozik az, hogy szabályozottság,
belsı kommunikáció, feladat hatáskörök megfelelı kiosztása, és mindezek mellett a
folyamatba épített és a vezetıi ellenırzések. Ez utóbbi területet látjuk mi, mint belsı
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ellenırök egy kicsit még hiányosnak. Itt is vannak elıremozdulások, már a tavalyi évben is, és
ezt el is ismerjük. Ugyanakkor folyamatba épített ellenırzés, vezetıi ellenırzés területén még
fokozni kell ezt a gyakorlatot. Ennek még egy további alapfeltétele van, ami nem mondom,
hogy Solymár az egyetlen olyan önkormányzat, ahol ezt tapasztaljuk, de természetesen ez
nem vigasz. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a gazdálkodást, költségvetés tervezést,
beszámolást érintıen alapvetıen az utóbbi idıben viszonylag gyakran változnak a
jogszabályok, és sajnos ez várható a következı idıszakban is. Ha ezzel nem tart lépést egy
hivatalnak nem is elsısorban a vezetése, hanem az ezen folyamatokért felelıs szakemberei,
munkatársai, akkor itt nagyon rövid idı alatt lemaradás tud keletkezni. Erre szeretném
felhívni a figyelmet, hogy mind a hivatal vezetése, mind az adott területért felelıs
munkatársak fordítsanak fokozott figyelmet. Természetes elvárás lehet az, hogy a vezetés
segítse ıket, akár belsı vagy külsı tanfolyamokkal, de ha valaki „nem veszi arra a
fáradságot”, hogy mondjuk elolvasson egy új ÁMR-t, akkor ezen azért nehéz változtatni. Erre
tehát egy kicsit fokozottabb figyelmet kell fordítani a következı években, de ez irányban is
javulást tapasztaltunk a tavalyi év során.
Nem tudom, hogy esetleg van-e kérdésük a jelentéssel vagy az ahhoz kapcsolódó melléklettel
kapcsolatban?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezzel egyet tudunk érteni, hogy az utóbbi idıszakok
semmi másról nem szóltak, csak jogszabályváltozásokról. Kedvencünk ugye a közbeszerzési
törvény, ami tavaly április elsején lépett hatályba, ha jól emlékszem. Talán áprilisi tréfának
szánta azt a döntéshozó azt a jogszabályt akkor. Egy biztos, hogy azóta a törvény és a
kapcsolódó jogszabályai tizenvalahányszor változtak. Ez biztos, hogy jó pénz azoknak, akik
faxokkal és e-mailekkel bombáznak bennünket, hogy ilyen meg olyan közbeszerzési
képzéseket tartanak jó pénzért, de én nagyon remélem, hogy a következı kormány egyszerő
és használható jogszabályokat fog alkotni. Akkor talán ezzel is kevesebb gondunk lesz, de
egyébként teljesen egyet tudok érteni azzal, amit a belsı ellenırünk elmondott.
Marlokné Cservenyi Magdolna a Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola igazgatója: Az iskola mint intézmény tekintetében két belsı ellenırzés folyt eben
az évben. Az egyik egy kistérségi belsı ellenır által folytatott, a másik pedig az
Önkormányzat által kötelezı feladatként megjelölt belsı ellenırzés. Csak annyit szeretnék
mondani, hogy rendkívül nagy segítség volt. A belsı ellenır munkája nem abból állt, hogy
hibákat keressen és gyakorlatilag elmarasztalja az intézményt, hanem rávilágított és segítı
szándékkal megmutatta, hogy hogyan kellene a szabályosságnak, és a most életbe lépı
szabályoknak megfelelni. Meg szeretném köszönni a belsı ellenır munkáját, és remélem,
hogy a jövıben is segíteni fogja az intézmény munkáját.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ahogy az igazgató asszony mondta, a munka már eben az
évben is folyik. Jelenleg ugye a tavalyi ügyekrıl beszélünk, tehát ez az anyag errıl szól.
Enczmann László képviselı: Olvasom: „A Mőszaki Iroda vezetıje nem él a beszámolási
kötelezettségével, ennek dokumentált nyoma nem lelhetı fel.” Vezetıi beszámoltatás napi
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gyakorlatának kialakítása, mint feladat, és utána: „folyamatosan végrehajtva”. Nem értem
ezt a kifejezést.
Nagy Orsolya belsı ellenır: Itt az a helyes, hogyha folyamatosan van végrehajtva, ugyanis a
kifogásunk az volt, hogy folyamatba épített vezetıi ellenırzést kell alkalmazni, napi szinten,
heti szinten, havi szinten a Mőszaki Iroda feladatkörébe tartozó feladatok vonatkozásában.
Természetes, hogy egy irodavezetınek nem az a feladata, hogy minden egyes ügyiratról A-tól
Z-ig mindent tudjon. Ugyanakkor hogyha nem számoltatja be a hozzátartozó munkatársakat
arról, hogy adott ügyirat kapcsán, adott feladat kapcsán megfelelı határidıre megfelelı döntés
született-e, akkor sajnos nem is látja azt, hogy mi folyik a területén Tehát erre az a helyes
válasz, hogy folyamatosan végrehajtva. Pontosan azt kifogásoltuk, hogy legyen ez egy napi
rutin, a beszámoltatás és a vezetıi ellenırzés.
Horányi Márton képviselı: Engem az igazgatóasszonynak ez utóbbi megjegyzése zavar a
leginkább, mert szerintem a belsı ellenır az egyetlen olyan szakember, akinek a vizsgálat
idıszakában nem az a feladata, hogy tanácsokkal lássa el a vizsgált intézményt. Ez lehet a
megoldási idıszakban, tehát amikor megtette a megállapításait és utána intézkedési tervet kell
készíteni, hogy hogy legyen megoldva. De a vizsgálati szakaszban engem kifejezetten zavar
akkor, ha ilyen aspektusban készült ez a dolog, de nagyon szépen köszönöm ezt az
információt. Amiért én eredetileg jelentkeztem, az a, hogy én úgy érzékelem, hogy a belsı
ellenırzés témakörében – és ez nem a belsı ellenır hibája – én egy nagyfokú visszalépést
tapasztalok. Négy témakörben volt vizsgálat az idei évben, ez a korábbi években 8-10
témakör volt. Ezt is látnunk kell. Nem tudtam pontosan megnézni, mert sem a határozatokat
nem tudtam visszabontani, sem a jegyzıkönyveket nem tudtam megnézni, de az idei belsı
ellenırzési tervet ha jól tudom, a 140/2008 sz. határozattal döntöttük el, de foglalkoztunk már
a 40/2009 sz. és a 161/2009 sz. határozatokban is a belsı ellenırzés témakörével. Vagy
ezekben vagy a jegyzıkönyvekben rögzítésre került, hogy mielıtt a testülethez kerül, ezt
bizottság tárgyalja. Van egy bizottságunk, az Ügyrendi Bizottság, én szívesen vettem volna,
hogyha odakerülnek ezek az anyagok. Az Ügyrendi Bizottságon is, amikor a belsı ellenır
feladattervét tárgyaltuk, akkor ott is elhangzott, hogy persze, amikor a jelentés elkészül, akkor
a bizottság ezt megkapja, véleményezi, és úgy kerül a testület elé. Úgy tudom, hogy ez nem
történt meg. Nem tudom, más bizottság tárgyalta-e, az általam ismert bizottságok nem
tárgyalták. Következı kérdésem az lenne, hogy ami a táblázatban úgy van jelezve, hogy
„folyamatban lévı” a státusza, azokra mikor térünk vissza? És akkor még egy kérés lenne:
jelezte az igazgató asszony, hogy volt még egy belsı ellenırzés, a kistérségi belsı ellenır, az
ı anyagát mikor ismerhetjük meg?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Hivatalosan ugye a belsı ellenırzés a jegyzı felelıssége
és hatásköre az errıl szóló jogszabály szerint.
Nagy Orsolya belsı ellenır: Revizori típusú belsı ellenırzés 2003-ig volt Magyarországon.
2003-tól úgy döntött az akkori vezetés, hogy nem revizori típusú belsı ellenırzés van, ami
egyébként messzemenıkig nem jelenti azt, hogy a belsı ellenırnek nem kötelessége a hibákat
feltárni, meg is teszi. Azt gondolom, hogy az igazgató asszony véleménye abszolút nem erre
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vonatkozott, meg lehet nézni azt a jelentést, hogy mi van benne, de a belsı ellenırzés egy
tanácsadó típusú tevékenység. Ezzel lehet nem egyetérteni vagy egyetérteni, ez az elvárás a
jelenlegi jogszabályok és nemzetközi normák alapján. Azzal én is egyetértek, hogy sajnos a
kockázatos területeknek csak egy része került bele a belsı ellenırzési tervbe. Ennek sajnos
finanszírozási és egyéb akadályai vannak, amit mi tudomásul veszünk. Azt gondolom, hogy
minden évben annyit lehet végrehajtani, amit a lehetıségek engednek. A „folyamatban lévı”
intézkedés számunkra azt jelenti, hogy az adott megállapításhoz kapcsolódó intézkedés
végrehajtása megkezdıdött, de még nem zárult le. Végül még arra had reagáljak, hogy a
jelenleg hatályos államháztartási törvény és a belsı ellenırzésrıl szóló kormányrendelet
alapján a belsı ellenırzési jelentések nem nyilvános dokumentumok, azokat kizárólag azok
kaphatják meg, akikre vonatkozóan vagy konkrét megállapítást vagy konkrét javaslatot
tartalmaz. Természetesen ha a hivatal vezetıje vagy ha az érintett intézmény vezetıje úgy
dönt, hogy ı ezt szeretné valamilyen testület elé terjeszteni, ezt megteheti, de jelenleg ez nem
egy automatizmus. Csak azoknak kell illetve szabad tehát megküldenünk a jelentést, akikre
vonatkozóan vagy megállapítást vagy a jövıre nézve korrekciós javaslatot tartalmaz. Ettıl
függetlenül vezetıi döntés mellett ettıl el lehet térni, de csak vezetıi döntés mellett.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A vezetı az a Polgármesteri Hivatal vezetıje, azaz a
jegyzı.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A 2009. évi belsı ellenırzési munkát 2008. év végén a
képviselı-testület a belsı ellenırzési tervvel jóváhagyta. Annak alapján folyt és
maradéktalanul elvégezte a munkát. Hozzá kell tennem, hogy valóban korábban több volt, de
azt a többet a korábbi belsı ellenır nem végezte el, ezért is kellett cserélnünk. A 2010. évben
viszont úgy emlékszem kétszer annyi belsı ellenırzést fogunk folytatni, tehát 7 vagy 8 belsı
ellenırzés lesz.
Marlokné Cservenyi Magdolna a Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola igazgatója: Csak azt szeretném mondani a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy
valószínőleg akkor a megfogalmazás nem volt helyes. A belsı ellenır megállapításaira egy
ütemterv készült, egy intézkedési terv, melyet közvetítettünk a jegyzı úr felé és a megjelölt
határidıkre kidolgozzuk a javaslatait, melyek számunkra nagyon fontosak, mert ugye az
induló intézmény, a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódnak. Itt azért egy kicsit magára
hagyatva érzi magát az intézmény, és nagyon fontosak azok a megállapítások, amelyek aztán
elırevivık, e tekintetben mindenképpen.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Még egy mondat azzal kapcsolatban, hogy a
táblázatnak elsısorban a végén látható, hogy „folyamatban lévı”, ez ugye a december végén
vagy január elején megkapott belsı ellenıri jelentés táblája. Maga a tábla egyébként
februárban készült, azóta biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, amelyik idıközben már
végre lettek hajtva.
Horányi Márton képviselı: Nem is tervezi akkor jegyzı úr, hogy bizottság elé terjeszti
ezeket az anyagokat? Mert amikor az ellenırzési tervet elfogadtuk, azt a bizottság
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véleményezte, és ott akkor abban maradtunk, hogy amikor a jelentés megszületik, az is
bizottság elé kerül. Tehát nekem ez így igen nehezen kezelhetı dolog. Illetve hogy a többi
jelentést mikor fogjuk megismerni, mert ezek szerint több jelentés is készült.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A kistérségi belsı ellenırt nem én bízom meg. A
jelentését ismerjük, de nem én vagyok ennek a jelentésnek a gazdája.
Horányi Márton képviselı: Minden önkormányzatnál a bizottság tárgyalja, ez ilyen
egyszerő. Most odáig jutottunk, hogy nem tárgyalhatja.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Tárgyalhatja, errıl természetesen egyeztethetünk, de
valóban a jegyzı hatásköre az, hogy eldöntse, ezeket az anyagokat milyen szinten kívánja a
nyilvánosság elé tárni, de nyilvánvalóan tárgyalhatjuk.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Gondolom, a kistérségi belsı ellenırzés ügyébe a
kistérségi társulás jegyzıjét kell megkeresni, ez potenciálisan Pilisvörösvár jegyzıje.
Emesz Lajos képviselı, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Én arra vagyok
kíváncsi, ami érinti a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját. Az egyik megállapítás az
volt, hogy „az orvosi és területi védınıi ellátásra a területi és körzeti meghatározásra
vonatkozó dokumentumok hiányoznak”. Ez ugye státuszát tekintve végre van már hajtva, de
szeretném ezt mégis pontosítani, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nem volt megtalálható,
hogy melyik orvosnak melyik a körzete, vagy hogy melyik védını milyen körzetben látja el a
feladatát? Mit kell ezen értenünk? És még egy kérdés: a 18/2006. sz. rendeletünk foglalkozik
a solymári fiatalok életkezdési támogatásával. Ezt a rendeletet a belsı ellenırzési jelentés
több ponton hiányosnak ítélte meg. Ha errıl kaphatnánk egy rövid mondatot, hogy hol volt ez
hiányos és mi okozta itt a problémát.
Nagy Orsolya belsı ellenır: Az orvosi és területi védınıi ellátásra vonatkozóan nem arról
volt szó, hogy ne tudtuk volna megkérdezni és feltárni, hogy melyik körzet kihez tartozik,
csak a dokumentáltsága volt hiányos, de ezt pótolták azóta. Tehát legalábbis az ellenırzés
részére a helyszínen nem mutattak be olyan dokumentumot, amibıl ez egyértelmő lett volna.
Melyik volt a másik rendelet?
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Arra én tudok válaszolni. A tavalyi év során
beterjesztettünk egy rendeletmódosítást, amit a testület el is fogadott. Ez volt az oka. Én úgy
emlékszem, hogy a végrehajtási renddel volt probléma, tehát nem volt szabályozva az, hogy
pontosan az életkezdési támogatás odaítélése milyen keretek között zajlik a hivatalon belül.
Novoszádek János képviselı: A táblázat 2. oldalán van valami, ami az Oktatási Bizottságot
érinti. „A 30/2009 sz. rendelet a közmővelıdés feladatát szabályozza. A rendeletbıl hiányzik a
kijelölt intézmény SZMSZ-e elfogadásának rendje.” Ezt nem nagyon tudom értelmezni,
valószínőleg nem értek hozzá. A másik pedig, hogy „Az önkormányzat nem rendelkezik a sport
tevékenység támogatására vonatkozó rendelettel…” Látom, hogy a rendelettervezet elkészült.
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Bizottság elé még nem került, de gondolom, majd oda kerül. Mondtam, hogyha munkálatokat kapunk,
akkor összeül a bizottság akárhányszor. Ez a kettı volt, ami a bizottságot érintette.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Tavaly volt egy sikertelen próbálkozásunk, de
megbeszéljük.
Nagy Orsolya belsı ellenır: Az SZMSZ-szel kapcsolatban pedig kötelezı rendeletben
szabályozni azt, hogy mi az SZMSZ elfogadásának a rendje, tehát milyen testület, ki jogosult
rá. Ez a javaslat pusztán erre vonatkozott, semmi egyébre. Azt értem, hogy elfogadták, csak
ha nincs benne a rendeletben, hogy ki jogosult elfogadni és módosítás esetén elfogadni, akkor
az hiányzik a rendeletbıl. Ez egy kötelezı tartalmi elem, erre vonatkozott a javaslat.
38/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: A 2009. évi belsı ellenırzési jelentés
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képezı, 2009. évi belsı ellenırzési jelentést elfogadja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (13 fı)
12 igen és 1 nem szavazatával hozta meg.
11 óra 10 perckor a polgármesteri szünetet rendel el.
A szünet után zárt ülésre kerül sor.
A zárt ülés után folytatódik a nyilvános ülés

A képviselı-testület a jelenlévı képviselık (13 fı) egyhangú, 13 igenszavazatával
elfogadja azt a napirend módosító javaslatot, hogy a nyilvános ülés az „57/2010. sz.
elıterjesztés: Részmunkaidıs gyógytornász foglalkoztatása az Ezüstkor Szociális
Gondozóközpontban” elıterjesztés tárgyalásával folytatódjon.

6. napirendi pont: 57/2010. sz. elıterjesztés: Részmunkaidıs gyógytornász
foglalkoztatása az Ezüstkor Szociális Gondozóközpontban (Aljegyzı)
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A héten keresett meg engem az intézmény vezetıje
azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon igen elınyös lenne, ha tudnának gyógytornászt
foglalkoztatni; tekintettel arra, hogy a kistérségen belül ez gyakorlatilag teljesen megoldatlan.
Ha ezt itt helyben meg tudnánk oldani, akkor mindössze egy két órás létszámbıvítéssel egy
gyakorlatilag sokkal jobban mőködı gyógytornász rendszert tudnának kiépíteni. Ez ebben az
évben 300e forintjába kerülne az Önkormányzatnak, és bízunk abban, hogy jövıre plusz
normatívát tudunk igényelni, tehát ez a költség talán nem lesz olyan magas. Az is felmerült,
hogy esetleg a hivatalnak a létszámkeretébıl lehetne ezt a két órát biztosítani. Én is átnéztem,
sajnos jelen pillanatban nem rendelkezünk felesleges két órával, amit át tudtunk volna adni az
intézménynek.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát akkor ebben az évben – szeptember 1-tıl történı
alkalmazásról lenne szó – ez 320e Ft megterhelést jelentene a költségvetésnek, a jövı évben
pedig 700e ft-ot, ha továbbra is fenntartjuk.
Cser Angéla képviselı: Négy órát fog dolgozni ez a gyógytornász. Az alatt hány beteget tud
ellátni?
Szelicsánné Szajáni Piroska, az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetıje: 60
percesek az órák
Cser Angéla képviselı: És be fognak menni a betegek az Ezüstkorba?
Szelicsánné Szajáni Piroska, az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetıje: Nem, ez a
házi segítségnyújtás keretén belül mőködne.
Cser Angéla képviselı: Tehát akkor feltételezhetjük, hogy naponta négy beteghez el tud
menni, illetve a közlekedést is beleszámítva inkább háromhoz. Errıl majd kapunk valamilyen
statisztikát.
Szelicsánné Szajáni Piroska, az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetıje:
Természetesen, minden évben készítünk statisztikát.
Cser Angéla képviselı: És hogyha az Ezüstkorba megy valaki gyógytornára, ott lesz
lehetıség rá?
Szelicsánné Szajáni Piroska, az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetıje:
Kimondottan azt szeretnénk, hogy aki beteg, és nem tudja ezt megoldani, ahhoz ki tudjunk
menni.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Van még kérdés? Akkor határozathozatal következik.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Meg kellene határozni a forrását.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Hát 300e forintunk biztos lesz. Az Ezüstkor a Hivatalhoz
tartozik, akkor a hivatali tartalékkeret terhére történjen.

44/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: részmunkaidıs gyógytornász foglalkoztatása az Ezüstkor Szociális
Gondozóközpontban
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ezüstkor Szociális
Gondozóközpont részére 2 óra/nap státusz/létszámbıvítést engedélyez a házi segítségnyújtás
szakfeladatra 2010.szeptember 1. napjától a polgármesteri hivatal tartalék keretének terhére.
A Képviselı-testület felkéri a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Irodát a költségvetésmódosítás átvezetésére.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (13 fı) képviselık egyhangú,
13 igen szavazatával hozta meg.

7. napirendi pont: 50/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásáról (Aljegyzı)
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Nem igazán akarom az idıt húzni, ha a tisztelt
Képviselı-testületnek van kérdése, akkor válaszolok rá.
45/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: 2009. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok
ellátásáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi gyermekek részére
nyújtott szociális ellátások és a gyermekjóléti és gyámügyi feladatok ellátásának átfogó
értékelését elfogadja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, igazgatási irodavezetı, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (13 fı) képviselık egyhangú,
13 igen szavazatával hozta meg.
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8. napirendi pont: 51/2010. sz. elıterjesztés: 2009. évre vonatkozó szociális
ellátások és szolgáltatások átfogó értékelése (Aljegyzı)
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Itt már látszanak azok a döntések, amiket tavaly hozott
a képviselı-testület az ápolási díjjal összefüggésben. Akkor a méltányos ápolási díj teljes
egészében megszüntetésre került. Ennek az a jelentısége, hogy gyakorlatilag csökkenı
összeget kell kifizetnie az Önkormányzatnak. Már beépítésre került 2009-ben egész évben a
Bursa Hungarica, ami egy olyan felsıoktatási támogatási modell, amelynek a pénzügyi keretét
nem csak az Önkormányzat, hanem a Pest Megyei Önkormányzat, illetve az Oktatási
Minisztérium is biztosítja. Így a tanulók jóval nagyobb pénzösszegre számíthatnak.
Novoszádek János képviselı: A 3. pontban az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont
tevékenységérıl is természetesen szó esik. Amit itt szeretnék megjegyezni, az a családsegítés,
és ennek is a fontossága. Én ugye közelrıl szemlélek sok gyereket. Azt kell mondanom, hogy
én mindig azt hittem, hogy Solymár sok szempontból sajátos helyzető település, kevés anyagi,
szociális, morális problémával rendelkezı település. Azt kell mondanom, hogy néhány éve
valami megroppant Solymáron. Nem tudom az okát, ehhez szociológiai felmérést kellene
készíteni. Egyrészt akik beköltöztek, azoknál nem tudom a beköltözés okát, mert nem
jómódú, szociálisan hátrányos, széteset családok, ahol a családi életrıl, a gyermekek optimális
nevelésérıl nem lehet szó. Az egyik okát ebben látom. Nem tudom, hogy ezek hol élnek, hova
költöznek? Van az Ezüstkorban egy térkép, és ott érdekes megnézni, hogy hol vannak ezek az
ideiglenesen itt élık. Nem akarok feltételezésbe bocsátkozni, hogy esetleg miért költöztek ide,
minek a reményében, hiszen településünk az ország egyik legdrágább települése lakás
szempontjából. Másrészrıl pedig megdöbbentı problémák vannak a jólszituált, semmifajta
anyagi gondokkal nem küzdı családoknál. Ez a másik része, ahol egész egyszerően a szülık
valamilyen ok miatt vagy nem érnek rá, vagy egészen furcsán kezelik a gyermeknevelést.
Megdöbbentı, amit itt leírt az aljegyzı úr, hogy a családsegítı szolgálatnál 174 fı jelent meg.
Én ismerem a gyerekeket, nagyon sok súlyosan veszélyeztetett, hátrányos helyzető problémás
gyerek van. Néha az iskola egyedül képtelen megoldást találni. Amikor a szülı „bedobja a
törülközıt”, hogy „nem bírok a gyerekemmel”, és a családsegítı is lép-lép, és nem tudunk
eredményt elérni. Szeretném továbbra is kérni az intézményvezetıjét, hogy fıképpen az
iskolával, de talán az óvodákkal és a hivatallal is még szorosabban mőködjünk együtt, mert
valahogy csak így lehet valamilyen minimális eredményt elérni. Nem is érzékelitek, hogy
komoly gondok vannak a településen.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Nagyon örülök, hogy felhívtad erre a figyelmünket
képviselı úr. Azt hiszem, valóban nagyon tanulságos az a térkép, ami az Ezüstkor
Gondozóközpontban van, ahol kis színes pontokkal jelzik a különbözı típusú
veszélyeztetettséget. Valóban megfigyelhetı egy olyan tendencia, hogy az „elhagyatottabb”
nyaralókba költöznek be, illetve az útépítések miatt majdan felszámolásra kerülı
nyaralókörzetbe, gondolok itt a település Óbuda felé esı részére. Ott sőrőbben találhatók ilyen
problémák.
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Ezt én is csak megerısíteni tudom. Talán a múlt
hónapban, amikor a közfoglalkoztatási tervet bemutattam, akkor látható volt, hogy a solymári
munkanélküliek száma is jelentısen nıtt. Ezen helyi szint jelen pillanatban sajnos változtatni
nem tudunk. Az viszont, hogy a családsegítı milyen hihetetlen emberfeletti munkát végez, azt
én is csak megköszönni tudom. Nagyon jó az együttmőködésünk. Nem csak az Ezüstkorra
gondolok, de ugye a védınıi szolgálat is rést vesz ebben is és abszolút partner minden
tekintetben.
Földesi János képviselı: Két rövid gondolatom van, amit muszáj megosztanom, talán sokan
ezzel talán egyet is étetek. Úgy hiszem, hogy ami ide vezetett vagy vezethetett, az az a
probléma, amikor egy társadalomnak nem a család az alapja, hanem a mindenféle egyéni
szabadság és megvalósulás. Ez abszolút értelemben ezt fogja eredményezni, akár tudatosan,
akár tudat alatti állapotban. Másrészrıl én is csatlakoznék aljegyzı úr
köszönetnyilvánításához. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta tevékenységet, amit a Piroskáék az
ezüstkorban csinálnak, ezt nem szakmaként őzik, hanem hivatásként. Ezt csak így lehet
csinálni, és ezért is köszönet nekik.
Budavári László képviselı: Információt szeretnék kérni a jegyzı úrtól. Ha jól tudom, a
korábbi években egy-két fı volt, mint regisztrált munkanélküli Solymáron, nem?
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Nem, tavaly meg tavalyelıtt olyan 80 körüli volt ez a
szám. Ez 2009-ben felugrott 107-110-re.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyébként nem tudom, hogy az új kormánynak milyen
tervei vannak, de ez sem teljesen normális, hogy most az utóbbi években kapunk csak többékevésbé adatokat a munkanélküliségrıl. Azt, hogy személy szerint ki a munkanélküli, azt meg
nem is tudhatjuk, tehát lehet, hogy adott esetben például Budaörsön a munkaügyi
kirendeltségen valaki munkanélküliként van regisztrálva, it a faluban pedig mindenki
tudja,hogy hol dolgozik. Ilyen is van.

46/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: 2009. évre vonatkozó szociális ellátások és szolgáltatások átfogó értékelése
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évben nyújtott szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, igazgatási irodavezetı, irattár
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A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselık egyhangú,
12 igen szavazatával hozta meg.

9. 52/2010. sz. elıterjesztés: Panoráma utcai lekerítések
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)

rendezése

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal
Mőszaki Irodájának csapata folyamatosan méri fel ezeket a Panoráma utcai lekerítéseket. A
Bizottság is tárgyalt ez ügyben sokat.
Budavári László képviselı, a Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:
Nagyon röviden szeretném ezt az egész témát ismertetni, hiszen tulajdonképpen mindenki
számára ismert. Ezeknek a területeknek a rendezése folyamatban van most már sok-sok éve.
Ahhoz, hogy ezek ténylegesen, földhivatalilag rendezhetıek, eladhatóak, megvásárolhatóak
legyenek, ahhoz forgalomképes státuszba kell hogy ezeket áttegyük. A határozati javaslat
egyik része errıl szól. A másik pedig egy korábbi döntésünknek a megerısítése, kiterjesztése,
hogy az ennyire standard és átlagos dolgokkal ne kelljen mindig a bizottsághoz fordulni,
hanem a polgármester úr kapjon erre is felhatalmazást, és gyorsan haladjon a dolog. Ebben
kérem a támogatásotokat.
Földesi János képviselı: Ügyrendi kérdésem van az aljegyzı úrhoz. Egy ilyen típusú
felhatalmazást nem célszerőbb külön határozatban megfogalmazni a késıbbi kezelhetıség
miatt, mint egy ilyen ingatlannal összekeveredett dolog miatt?
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Ez kizárólag azokra az ingatlanokra vonatkozik,
amelyek mellékletként szerepelnek, másra nem terjed ki. Ebben a keretben nem szükséges
külön határozat, ha rögzítjük, hogy mely ingatlanokról van szó.

47/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Panoráma utcai lekerítések rendezése
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budakörnyéki Földhivatal
által kialakított, önkormányzati tulajdonú 3230/1-3230/19 hrsz-ú, valamint a Budakörnyéki
Földhivatal által 5-1486/2009. szám alatt záradékolt vázrajz szerint kialakítás alatt álló
3230/20-3230/40 hrsz-ig terjedı, továbbá a 3230/42 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen
vagyoni körbıl a forgalomképes vagyoni körbe átsorolja. Fenti ingatlanok átsorolására a
Panoráma utca természetbeni és jogi határának összehangolása érdekében került sor. A
képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti ingatlanok értékesítése során az
adás-vételi szerzıdéseket aláírja.
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Felelıs: polgármester
Határidı: folyamatos
Kapják: képviselık, mőszaki irodavezetı, irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselık egyhangú,
12 igen szavazatával hozta meg.

10. 53/2010. sz. elıterjesztés: Az Iparterület szabályozási
felülvizsgálata (Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)

tervének

Budavári László képviselı, a Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:
Bár biztos emlékszik a testület, hogy volt egy olyan döntésünk, amiben arról határoztunk,
hogy a Solymár egészére vonatkozó szabályozási teret egy egységben szeretnénk elkészítetni,
mert az úgy lesz kezelhetı, ennek ellenére ezt a területet mégis célszerőnek látnánk kiemelni
ebbıl a nagy csomagból. Ennek az az ok, hogy valahogy fel kellene pörgetnünk ezt az
egészet. Sajnos a mi számunkra is most vált igazán világossá, hogy az amit mi szerettünk
volna ezen a területen rendezés címén, gyakorlatilag a jelenleg érvényben lévı
szabályozásban másként szerepel. Ott ugyanis van egy alsó út, ami olyan értékvesztést jelent,
mint használhatatlan vagy eladhatatlan ingatlanrész, aminek alapvetıen semmi értelmét nem
látjuk, viszont az Önkormányzat számára és szerintem a többi telektulajdonos számára is
kimondottan hátrányos. Ráadásul folyamatban van az Auchan bıvítés és egyéb létesítmények
építése kapcsán annak a résznek a szabályozási terv módosítása, tehát ezt így egyben, egy
csomagban le lehetne kezelni. Szeretném, ha a Testület támogatná, hogy ezt a részt mégis
csak emeljük ki a nagy szabályozásból.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az új fıépítész asszony közben nagy erıvel munkához
látott, és a nagy Szabályozási Tervre egyébként már kb. hat helyrıl sikerült árajánlatot kérni.
Úgy tőnik, hogy az ajánlatok nettó értéke nem fogja megütni a közbeszerzési értékhatárt, tehát
ott nem fogunk újabb három hónapot veszteni a döntéssel kapcsolatban.

48/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Iparterület szabályozási tervének felülvizsgálata
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 13/2010. (II. 5.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja. A Szt. Flórián utcai iparterületre vonatkozó
szabályozási tervet az önkormányzat külön készítteti el. A képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy a szabályozási terv készítésére kérjen be árajánlatokat.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, mőszaki irodavezetı, irattár
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A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselık egyhangú,
12 igen szavazatával hozta meg.

11. 54/2010. sz. elıterjesztés: A Széles utca önkormányzati tulajdonba vétele
(Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez egy nagyon érdekes dolog volt, néhány évvel ezelıtt
ránéztünk a térképre és észrevettük, hogy a Széles utca egy helyrajzi számon van a
Terstyánszky utcával, állami terület és állami út. A már sokszor emlegetett közútkezelıvel és
egyéb hatóságokkal sok-sok hosszú hónapot vitatkozva, engedélyt kérve, tervezve, meg
földmérve most eljutottunk oda, hogy megint egy döntést kell hoznunk.
Budavári László képviselı, a Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:
Döntıen már összefoglalta polgármester úr ennek az egésznek a problematikáját. Szerencsére
idıközben a jogszabályi hátteret is megtaláltuk ehhez. Most már nem csak kérésként tudjuk
megfogalmazni, hanem okot találtunk erre az egészre, mondjuk így. Tulajdonképpen arról van
szó, hogy a Széles utcát válasszuk le a Terstyánszkyról. Ennek megfelelıen azt a korábbi
testületi döntésünket vigyük tovább, ami egyszer már megszületett, csak megbukott azért,
mert megváltozott a helyrajzi szám, és ráadásul közben megszületett ez a törvényi háttér.
Tehát tulajdonképpen annak a témának, amit már egyszer eldöntöttünk és meghatároztunk,
annak ez az újrafogalmazása és a helyrajzi szám pontosítása. Errıl szól az egész.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Létezik olyan jogszabály, ami alapján állami tulajdont
átvehet az önkormányzat bizonyos feltételek megléte esetén. Ebben az irányban próbálunk
lépni, hogy a Széles utca leválasztásra kerüljön.

49/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: Széles utca tulajdonba vétele

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 151/2008. (X. 31.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
A képviselı-testület azzal a kéréssel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-hez, hogy a
Budakörnyéki Földhivatal által 5-455/2010. sz. alatt záradékolt vázrajzzal, a solymári 7023/1
hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásával kialakuló 7023/4 hrsz. alatt felveendı, 1 ha 0779 m2
nagyságú út ingatlant adja Solymár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába. A
tulajdonba adást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8. § (1) és (4) bek., az
Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c. pontjában, valamint az
Állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. és 51. §ban foglaltak alapján kezdeményezi az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a kialakítás alatt
álló 7023/4. hrsz. alatt felveendı ingatlan nem képezi az országos közúthálózat részét, az
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helyi közútként Széles utca elnevezéssel a zártkerti ingatlanok megközelítését szolgálja. A
tulajdonba vétellel összefüggı költségeket az önkormányzat vállalja.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, mőszaki irodavezetı, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı,
irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselık egyhangú,
12 igen szavazatával hozta meg.

12. 55/2010. sz. elıterjesztés: A Solymár, 1355 hrsz. alatt felvett ingatlanra
vonatkozó szerzıdés módosítása (Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság)
Budavári László képviselı, a Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:
Ez a téma is volt már elıttünk. Akkor döntöttünk arról, hogy ennek a rendezése kapcsán a
PEMŐ részére egy adott területmértéket felajánlottunk, és a felette való különbözetet
térítettük meg a PEMŐ-nek. Idıközben annyiban változott a dolog, hogy a azt követı
felmérések során kiderült, hogy nekünk sajnos még ott területrészekre szükségünk van,
magyarán nem tudunk annyi csereterületet felajánlani, mint amennyit korábban terveztünk. Ez
egész pontosan úgy néz ki, hogy a 337m² helyett valójában csak 254m² az, amit természetben
tudunk a PEMŐ-nek adni e csere kapcsán. A különbözetet, 83m²-t pedig akkor
természetszerőleg nekünk pénzben kellene megváltanunk a PEMŐ-vel szemben. Ennek volt
már egy kialkudott, elfogadott és korábban ismertetett ára, ez a 14.500 – Ft+ÁFA. Ehhez
kérném a jóváhagyását most a testületnek.
Horányi Márton képviselı: Elég keskeny utca fog így kialakulni. De nem is ez a kérdésem,
és nem is a mostani állapotra. Ha a jövıben ott akármikor meg kell nyitni egy utcát –
gondolom az ott lakóknak valamikor ez igényként úgyis fel fog merülni -, akkor ez a mostani
megállapodásunk hogy fogja azt érinteni? Elıjött-e esetleg ilyen szempont a bizottság ülésén?
Úgy gondolom, hogy hosszú távon nézve ez nem egy jó megoldás, hogy egy ilyen keskeny
utca jön most ott ki.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy magyarázatot had tegyek hozzá. Ez az elsı vázrajz a
mostani állapot, ahol ez 3m körüli szélességben végzıdik, az új pedig 9,50 széles, de ha
szabályozásra kerül, akkor a szabályozási vonal érinteni fogja ezeket a telkeket. Tehát ha ezt
szabályozni akarja valaki, akkor ezek felé a telkek felé lesz leszabályozva. A másik irányba
nem lehat szabályozni, mert ott ilyen cikk-cakkos.
Horányi Márton képviselı: Ez rendben van, de ne cseréljünk el olyat, amire lehet, hogy
szükségünk lesz még.

39

Budavári László képviselı: Ha megnézed a rajzot, itt a csúcspontokat kötöttük össze.
Horányi Márton képviselı: Ez a bajom.
Budavári László képviselı: De rosszul gondolod, mert ennél kifelé nem tudsz már menni,
mert az a PEMŐ területe.
Horányi Márton képviselı: Értem, d ha nem a csúcsok lennének összekötve, hanem
mondjuk megfelezve, tehát szélesebb lenne az út, akkor lehet hogy többet kellene most
vennünk a PEMŐ-tıl, de akkor egy szélesebb lehetıségünk lenne, egy szélesebb bejáratunk.
Budavári László képviselı: Én azt gondolom, az út kérdésében az Önkormányzat már
„odatette magát”, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy az meglegyen. Valamilyen szinten
ebben részt kell hogy vállaljanak a lakosok is. Ha már biztosítunk mi egy 9,5-es részt, akkor a
hiányzó 2 vagy 3 méter azért biztosítsák ık. Ráadásul az is hozzátartozik a témához, hogy
akinek valamelyest van helyismerete ott azon a szakaszon, az egy olyan szakadékos, gidresgödrös rész, hogy ott nem nagyon tudsz mást csinálni.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A 26/2009 sz. határozattal tavaly egy ennél jóval
keskenyebb csíkról döntött a testület, tehát ez fog most szélesedni. Ara már a szerzıdést meg
is kötöttük, azt fogjuk most módosítani.
Dr. Vigh Annamária képviselı: A PEMŐ védısáv miatt adott esetben itt az építési telkeket
nem fogja érinteni, hogy építési helyként majd ez a 2m fog hiányozni, amit útra lead?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Abban a védıtávolságban szerintem az út is benne van
praktikusan. Erre volt egy döntésünk, hogy az nem védısáv.

50/2010. (IV. 30.) számú határozat:
Tárgy: A Solymár, 1355 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó szerzıdés módosítása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 26/2009. (III. 6.) sz.
határozatában megjelölt csereterület mértékét 337 m2-rıl 254 m2-re módosítja. Felhatalmazza
a polgármestert a módosított telekhatár-rendezési megállapodás aláírására. A változást a
GEO-MICRO Bt. 42/2009. munkaszámú 2009. 09. 28-án kelt vázrajza tartalmazza. Az
önkormányzat a közösen elfogadott 14.500 Ft/m2+ÁFA, azaz mindösszesen 1.444.200 Ft
vételáron megvásárolja a 83 m2 nagyságú területet.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően

40

Kapják: képviselık, mőszaki irodavezetı, gazdasági és intézményfelügyeleti irodavezetı,
irattár
A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı (12 fı) képviselık
11 igen és 1 nem szavazatával hozta meg.

Kérdések, interpellációk:
Novoszádek János képviselı:
Interpelláció: Olyan dolgot mondok el, ami mindenkit foglalkoztat, gondolom csak attól függ,
hogy mikor megyünk fel a Kerekhegyre és kikkel találkozunk, vehemens vagy kevésbé
vehemens polgártársainkkal. Megint megfogalmazódott a Koppány Márton utca kérdése.
Polgármester úrnak is már fél szóval említettem, hogy a lakosok egy része felháborodott azon,
hogy ık úgy értelmezik, hogy elkezdtünk valamit csinálni az utcában, aztán abbahagytuk.
Amikor aztán jobban utánanéztek, akkor pedig azt mondták, hogy nagyon rossz taktikusok
vagyunk, hogy akkor készítettünk ott állagjavítást és tettük viszonylag közlekedhetıvé a
Koppány Márton utcát, az elıtt mielıtt megállapodtunk volna néhány emberrel, akivel jogi,
területi problémáink vannak. İk azt mondják, hogy miért nem követtük azt a taktikát, hogy
elıször megállapodtunk volna a problémás telektulajdonosokkal, utána jöttek volna ezek a
bizonyos közmővek, fıképpen úgy emlékszem a villanyoszlopok áthelyezése az ami komoly
feladat. És hát kérdezik, hogy az új testületnek, polgármester úrnak, vele nekünk is határozott
ígérvénye volt, hogy ebben a ciklusban megépítjük ezt az utcát. Eltelt négy év, tényleg nem
építettük meg.
Kérdés: Milyen akadályai vannak még az út megépítésének, hiszen ha jól sejtem, terveink
vannak, anyagi lehetıségeink vannak. Mennyi idı kell, és milyen problémák vannak, hogy ez
a probléma tényleg esetleg még ebben az évben megoldódjon, bár tudom, hogy ez
valószínőleg idealizmus.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha ezt az úgynevezett jobb stratégiát folytattuk volna,
akkor a mai napig a Koppány utca egy 2,5 méteres, gyakorlatilag szinte csak egyirányú
közlekedésre alkalmas utca lenne. Akkor ugyanis semmit nem tudnánk csinálni a mai napig.
Így annyit tudtunk elérni, hogy kiszélesítettük a Koppány utcát és most már két autó elfér
ezen a bizonyos szakaszon egymás mellett. A Mőszaki Iroda folyamatosan tárgyal azokkal a
tulajdonosokkal, akik érintettek. Két helyrajzi szám van, ami érintett ebben a területleadásban.
Egy területcsere javaslat elkészült, azt ha jól emlékszem nem fogadta el a bizottság. Újra
tárgyalunk, újra bizottság elé fog menni és a Képviselı-testület elé fog kerülni. Ameddig
nincs meg a telekhatár rendezés, addig az útra nem kapunk építési engedélyt. Ezt az utat tehát
kiszélesíteni lehetett útjavítás címén, de egy komplett út megépítését nem tudjuk megcsinálni
építési engedély nélkül. A közlekedési hatóságtól erre engedélyt kell kérnünk, és azonnal el
fogja utasítani, ha gyakorlatilag magánterületre építünk utat. Én mindenkinek a türelmét
kérem, hogy ezeket a jogi lépéseket meg ezeket a területcseréket lefolytassuk. Amennyiben
lefolytattuk a területcseréket, utána tudjuk beadni az útépítésre az építési engedély kérelmet.
Annyit tudok még elmondani, nagyon sok panasz érkezik a Koppányra is a Budaligeti
elkerülı útra is, ha minden igaz hétfın fog felvonulni a kivitelezı, aki kikátyúzza a
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Kerekhegyet, tehát Koppányt, Budai Nagy Antalt stb. Ekkor tudunk tehát ennek nekiállni,
továbbra is jogi akadálya van.
Novoszádek János képviselı: Bocsáss meg polgármester úr, erre szokta mondani édesapám,
hogy ıt hosszú élete során már annyiszor kérték, hogy már csak egy kicsit várjon, türelmet
kérnek és áldozatot. Had kérdezzem meg, ez áthidalhatatlan anyagi vagy jogi akadály? Mert
én azt hittem, hogy jóval több telekrıl van szó.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Gyakorlatilag két hosszú telekrıl van szó, aminek több
tulajdonosa van. Az egyiknek sajnálatosan kórházi kezelésre szorult a tulajdonosa, tehát most
elég sokáig nem is tudtunk vele tárgyalni. A probléma az, hogy a tulajdonosok el is kerítettek
a túloldalon, a Kápolna utca felöli oldalon levı vízmosásból bizonyos területeket. Régi, talán
még a tanácsrendszerre visszamenı ígéretekre hivatkoznak, hogy amit a Koppányra leadnak,
azt másfélszeresen kapják vissza, meg ilyeneket mondanak. Esetleg mondhatja azt a testület,
hogy sajátítsuk ki, csak gyanítom, hogy olyan vékony a telek, hogy akkor még az is lehet,
hogy nem is kisajátítható, vagy akkor az egészet kell kisajátítani. Tehát nagyon komoly
dolgokban csúszhatunk bele, és én azért tisztelettel jelezném, hogy egy ilyen kisajátítási
ügyben nem is messze ettıl a területtıl már kaptunk egy nagy pofont a KÖZIG hivatal elıtt,
valahogy „besírtuk” bíróságra nagy nehezen, hátha ott sikerül valamivel jobb pozíciót
elérnünk. Sajnos itt nagyon észnél kell lenni. Addig, amíg egy telekhatár, jogi határ nincs
rendezve, nem tudunk utat építeni. Nem megy, egyszerően.
Novoszádek János képviselı: Köszönöm, akkor már csak egy mondat még, hogy akkor az
ıszi választáson e területen megválasztott képviselınek kutya kötelessége lesz ezt itt a testület
elıtt kiharcolni.
Három apró kérdésem van:
- Említetted a Saubermacher dolgot. Mindnyájatoknak szóltak, hogy nem szállítják el a
zöldhulladékot. Egyet hiányolok, hogy valahogy ezt nem nagyon kommunikáltuk, hogy
mi legyen a megoldás.
- Tudom, hogy nem a mi kompetenciánk a tüdıszőrés, de nagyon sokan felháborodtak,
hogy Solymáron ilyen körülmények között kell az embereknek átesni ezen az egészségi
szőrésen. Nem a nyugdíjas klub lelkes tagjaira gondolok, akik ragyogóan végezték a
munkájukat, jókedvően, de ott volt egy ilyen Nápolyt idézı, lepedıvel elválasztott
valami, ahol folyt ez a vizsgálat. Nagyon „hangulatos” volt, szóval iszonyú. Amellett ahol
a polgárok öltöztek, az egy ilyen raktár volt, ahol mindenféle romos székek, bútorok
voltak, por, kosz. Még annyi sem volt megtéve, hogy ez össze lett volna rakva, vagy
kitakarítva. Nem tudom, hogy Solymár, amely település ad magára… Nem tudom, kinek
a dolga? Tényleg ocsmány volt az egész, ahogyan én is tapasztaltam.
- Egészen apró dolog, de Solymár egy kis tüchtig településnek próbálja feltüntetni magát,
de ha mondjuk elmegyünk az önkormányzati hirdetı táblák mellett, például a Templom
téren, hát meg lehet nézni. Nem csak a tartalmát, azt néha váltják, de össze-vissza van
ragasztva, nincs gazdája.

42

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jogászainknál van ez a Saubermacher-Bicske kérdés. A
Sabermacher egyszerően kijelentette levélben, hogy nem győjti a zöldhulladékot. Én
visszaírtam neki, hogy de győjtse, mert a szerzıdésben benne van. Ezt megcsinálta több
önkormányzattal is. Én majdnem szó szerint ugyanazt a levelet küldtem el a
Saubermachernek, mint a pátyi polgármester, ott is ugyanez a „játék” megtörtént. A
közszolgáltatási szerzıdésünk 2001-ben köttetett, és elég furán van fogalmazva, hogy a
kommunális hulladék mellett az ıszi lomb elszállítására és az ágak, zöld nyesedékek – egy
méternél nem hosszabbra vágva, kötegelve – elszállítására szól a szerzıdés. Tudjuk, hogy a
Saubermacher-Bicske évek óta szeretne 10-20-30%-os áremelést, most már olyan 55%-os
emelésre halmozódott össze, amit szeretne díjemelést, hivatkozva a környezetvédelmi és
egyéb járulékok megemelkedésére. Mi pontosan a lakossági terhek növekedését elkerülendı
minden évben csak a hivatalos KSH infláció szerinti díjnövekményt engedtük beépíteni az
árba. Ezt több település teszi így. Valószínőleg ezzel próbálják most „revolverezni” az
Önkormányzatot. A Saubermacher-Bicske felajánlotta, hogy a lakosság 200 valahány forintért
vehet zöldhulladékos zsákokat. Ezt nem úgy ajánlotta fel, hogy na akkor tárgyaljuk meg stb.,
hanem egyszerően leírta ezt, és egy hét múlva nem szállította el a zöldhulladékot. Ez most egy
jogi kérdés, hogy ez szerzıdésszegés-e avagy nem. Szerintem igen, én írásban azonnal
jeleztem a Saubermachernek, hogy ez álláspontom szerint szerzıdésszegés, egyrészrıl a
zöldhulladék miatt, másrészrıl az együttmőködési kötelezettségnek a megszegése. Most
gyakorlatilag annyit tudunk tenni, hogy meg kell vizsgálni jogi szempontból.
Budavári László képviselı: Azzal egyetértek, hogy egy kicsit jogászkodjunk velük. De
ameddig ez megoldásra kerül, addig azt gondolom, van nekünk mőszaki hátterünk erre, hiszen
ott van az a szecskázó gépünk, amit le lehetne tenni a szennyvíztelepen. Ott van is egy
komposztáló, amit jelenleg nem használunk. Oda be lehetne vinni a fahulladékot, nyesedéket,
le lehetne szecskázni, aztán ott elkomposztáljuk addig, ameddig ez tisztázódik. Ez még
mindig jobb megoldás, mint amire én magam is kényszerülök, hogy elégessem, amihez
semmi kedvem nincs, de valamit kezdenem kell vele.
Dr. Szente Kálmán polgármester: A Polgármesteri Hivatal természetesen szintén rengeteg
telefont kap, levelet, e-mailt, én is. Én mindenkinek ugyanezt a tájékoztatást írom. Jelenleg én
is csak azt tudom javasolni, hogy komposztálni, vagy a környezetvédelmi rendeletünknek
megfelelı idıben, Szombaton 8-13h között elégetni. Az égetést ugyan senki sem szereti, de ez
a leghatékonyabb. Az a baj egyébként, hogy óriási mennyiségő levél meg zöldhulladék
keletkezik a solymári háztartásokban, ha ezt mind be akarnánk vinni a szennyvíztelepre,
akkor elıbb-utóbb nem állna ki az épület.
Tüdıszőréssel kapcsolatban hozzám is érkeztek panaszok. Itt a következı probléma
történt. Eddig mindig megállapodtunk a Várhegy Üzletházzal, ahol van olyan elektromos
betáplálás és megfelelı helység a tüdıszőrésre. Sajnos azóta egy tulajdonosváltás történt
tavaly, megváltozott a tulajdonos. Mondjuk ez a „nápolyi stílus”, ez eddig is így volt mindig.
Abban viszont teljesen egyetértek, hogy tényleg nagyon rosszak voltak a körülmények.
Igyekszünk egy másik helyet keresni. Én a végén mentem tüdıszőrésre, amikor hozzám
eljutott ez a hír, akkor már sok mindent nem tudtunk tenni.
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Az önkormányzati hirdetıket a közterület-felügyelık tartják karban. Sajnos nagyon
sokan kívülrıl ráragasztanak az üvegre, ez ellen sajnos nem tudunk mit tenni. Különösen az a
súlyos, amikor bekenik ragasztóval és úgy ragasztanak rá az üvegre, azt onnan letisztítani is
elég bonyolult. Igyekszünk ezeket rendben tartani. Ha a Mővelıdési Ház anyagokat,
plakátokat, a közterület-felügyelık azt mindig széthordják és kiakasztják. Igyekszünk tehát
karbantartani, de itt is egy versenyfutásunk van, az idıvel meg a rongálókkal.
Tamás Enikı képviselı: Sok jó és sok rossz dolgot szeretnék elmondani.
Nagyon pozitív dolog az, hogy az a Boros Attila, aki évtizedek óta kínlódott azzal,
hogy a telkét újra meg újra elöntötte az iszap és a különféle kövek, amik legördültek, most
nagyon boldogan újságolta nekem, hogy elkészült a terv, és talán lesz ebbıl valami a
megvalósulás felé.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez a Toldi utca.
Tamás Enikı képviselı: Igen a Toldi utcában van.
A Kert utca - Mély utca területét bejártuk Tallérné Szürke Györgyivel és a következı
dolgot láttuk. A fáknak egy nagy része nagyon szépen kihajtott, de a fák körül kapálni,
öntözni és trágyázni kellene azért, hogy a fák nagyjából azonos fenológiai állapotba
kerüljenek. Van ami éppen csak próbál kihajtani, a másiknak meg már levelei vannak. Amit
még észrevettünk, hogy egyik-másik szinte rézső 45 fokos, mint például a Mély utcánál az
északi rézső. Ezek a területek most lemosódnak, a csapadékvíz le fogja mosni, mivel
bolygatott terület, óhatatlan, hogy a parlagfő megtelepszik rajta. Ugyanez vonatkozik több
más rézsőre is. Ezeket nagyon sürgısen be kellene telepíteni növénnyel, mert ha ezt ısszel
csináljuk – nyilvánvaló, hogy ısszel fogjuk csinálni-, akkor ott a területet még külön meg
kell tisztítani, ami plusz költség.
Megkerestek emberek, hogy szakszerőtlen fafelújításnak voltak tanúi a községháza
elıtt a Mátyás király úton. Hogyha ezt vegetációs idın kívül sikerült volna megcsinálni, akkor
esély lenne arra, hogy kihajtson az a fa. Ha azt gondoljuk, hogy egy régi kétforintosnál
nagyobb sebfelületet kezelni kell, ez a fafelület meg 60 cm-nél nagyobb átmérıjő, be is
hasadt, nincs lekezelve. Reméljük, azért megmarad ez a fa, de így ez nem túl kellemes.
40-50 tonnás betonszállító tartálykocsik közlekednek a Meredek utcán, Törökkút
utcán. Lehet, hogy máshol is, én ezt vettem észre. Letelefonáltam és azt a választ kaptam,
hogy ezért az építtetık fizettek. Ez rendben van, ez egy jó dolog, azt hiszem az egy nagyon
fontos dolog, hogy az utat tudják használni azok, akik építkezni akarnak, hiszen erre is
szolgál, viszont ezek az óriási tengelynyomású kocsik tönkreteszik az utat. Ezek nem római
utak, ezek ezt nem bírják. Véleményem szerint úgy kellene szabályozni, hogy ne lehessen
ilyen hatalmas tartálykocsikkal közlekedni, limitálni kellene, illetve a súlykorlátozó táblák,
amiket újra meg újra kitörnek, azok kerüljenek vissza.
A komposztáláshoz, kapcsolódva Budavári képviselı társamhoz azt mondanám, hogy
Piliscsabán megoldották a komposzttelep kérdését. Piliscsaba sokkal kisebb település, mint a
mienk és van komposztálótelepük. Nálunk is meg lehetne ezt oldani. Ugyanakkor a kész
komposztot ragyogóan lehetne használni a parkjaink fenntartására.
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Végül pedig, Polgármester úr egy kicsit belém fojtotta a szót, illetve azt mondta, majd
magyarázat következik. Úgy gondolom, a szemétdíjnak, az adónak, a bérleti díjnak van egy
győjtıneve: közpénz. Hogyha ezek nincsenek befizetve, akkor az emberben kérdések
merülnek fel, és én szeretném tudni – és szeretném megkapni írásban -, hogy miért.
Dr. Szente Kálmán polgármester:
Kert utca fái: Az a helyzet, hogy a Falugazda Csoport tagjainak óriási mérető felületet
kell kezelnie. Nézzünk körül, hogy Solymáron hány négyzetméter park van, útszélek. Ezek a
gyerekek egyfolytában kaszálnak. Tudom mindenkinek ajánlani, hogy vegyen fel egy ilyen
250e forintos kaszagépet és menjen ki a napra vele egy órát dolgozni. Elég sokat dolgoznak.
Lehet, hogy mindenre nem marad idejük, például arra, hogy egyesével megkapálgassák a
fákat. De teljesen egyetértek azzal, hogy erre szükség van. Én nagyon örülnék, hogyha
például a Kert utca lakói, akik most kaptak egy 200 millió forint értékő utat…. Mindenki –
akik itt ülünk is – maga csinálta meg magának a kapubejáróját, aszfaltoztatta, kövezte le. Itt a
projektben az is benne volt, mert így írta elı a pályázat, hogy gyakorlatilag mindenki
megkapta az aszfaltozott bejárót is. Talán nem lenne olyan nagy kérés a lakóktól, ha én ott
laknék, biztos hogy kimennék és megkapálnám, megöntözném és megigazítanám, ha már
kidılne az a kis fa. De igyekszünk, ennyit tudok mondani. A rézsővel egyetértek, de az be van
tervezve. İsszel már nem fért bele, de a kertészettel már tárgyal a kivitelezı, hogy azt a rézsőt
hogy erısítsék meg.
A szakszerőtlen fakivágásokról én is mindig nagyon sokat hallok. Ilyenkor mindig el
szoktam mondani, hogy hölgyeim és uraim, mindenki látta az Anna kápolnánál kidılt, letört
ágú vadgesztenyét. Összetört négy tetılécet huszonvalahány cserepet, beszakította az Anna
kápolna bádogrendszerét. Ezt gyors tempóban kijavítottuk. Mit csinált volna ez a fatörzs egy
emberi koponyával szerintetek? Szóval ez nem vicc. Hogyha az a fa berepedt, ha az a fa
kiodvasodott, ha arról a fáról ágak hullanak le, akkor igenis ki fognak menni a Vigh Béláék,
és – nálam jobban senki nem sajnálja a fákat – kivágják. Ez nem vicc, és sajnos a Templom
téren és még sok helyen nagyon sok ág tört le. Ezt a fát már a BKV is jelezte nekünk, hogy a
buszra esnek le az ágak, szerencsére nem a megállóban álló emberekre. Ki volt belül
odvasodva, ki kellett vágni, de már elıre pótoltuk két japán akáccal. Az egyik sajnos úgy tőni,
hogy elpusztul. A Templom téren a virágos elıtti fának a törzsén át tudtam dugni a kezemet,
mert úgy széthasadt. Itt nincs mese, van az a pillanat, amikor menni kell a főrésszel,
bármennyire fáj. A környezetvédık egyesületével, szakemberrel átnéztük a település központ
összes fáját. Fel vannak egyesével véve, méret szerint, térképen, faj szerint, hogy milyen
állapotban vannak. Mivel a gesztenyeaknázó moly elleni permetezésünk semmit nem ért évek
alatt – nekem legalábbis úgy tőnik -, ezért most egy újfajta endoterápiás kezeléssel fogunk
próbálkozni. Tehát nem a permetezık fognak kijönni, és a gyermekes anyukák nagy
riadalmára a játszótéren elkezdik szórni z ugyan nagyon gyenge hatású, de mégis csak
egyfajta idegmérget, helyette nagy nyomással a fatörzsbe fogják juttatni. Most megpróbáljuk
ezeket a fákat rendbe rakni. Hogy megmaradjon a Templom tér hangulata, minél jobban meg
kellene a mg jó állapotban lévı fákat menteni, a teljesen kiszáradtakat a napokban ki fogjuk
vágni. Igyekszünk mellé, helyére elınevelt fákat telepíteni, hogy szép lassan ezek
kicserélıdjenek. Ezen rajta vagyunk, már két helyszíni bejárást tartottunk
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40-50 tonnás betonos kocsik: Sajnos igen, ha nem is ekkorák, mert 41.000 kg-nál
nagyobbal nem lehet európai utakon haladni, azzal is csak akkor, ha öt tengelye van. De
valóban olyan 25-30 tonnás teherautók „settenkednek” itt a községi utakon. Abban az esetben,
ha kikéri rendben a behajtási engedélyt, és befizeti annak díját, az sem mentesíti az esetleges
útkár rendbehozatala alól. Erre volt is már példa a Kerekhegyen. Én azt kérem, ilyen esetben
nyugodtan jelezzék, rendszámmal, hogy ki volt, hol volt. A legjobb lenne egy fénykép, ma
már minden mobiltelefonon van fényképezı. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy azt
mondják, hogy nagy kocsik mentek. De kivel szemben járjuk el? Mindenütt nem tud egy
rendır állni. Valami bizonyíték kellene, és akkor el tudunk járni az elkövetı ellen. Ugyanez
vonatkozik az illegális szemétlerakásra. Én ebben kérem a lakosság és mindenki segítségét,
hogy jelentsék be azokat a rendszámokat, ha lehet fényképpel, akik így mennek. A táblákat
pedig pótoljuk, de valóban lopják ıket.
Komposztálással az a szomorú hírem, hogy folyamatosan dolgozom egy kifejezetten
ezzel foglalkozó környezetvédı egyesülettel ezen, akik Pesthidegkúton megcsinálták a
komposztálást. Az egész kistérségre kidolgoztak egy komposztálási programot. Úgy volt,
hogy meg is jelenik erre egy pályázat, amit a minisztérium végül is nem jelentetett meg. Házi
komposztáló készítésének pedig lenne jövıje, én is úgy vélem. Különösen, ha az új
szemétszállítás során már mindenképpen bele fogják venni a közbeszerzésbe, hogy a
zöldhulladékot komposztálni kell, vagy külön győjteni.
A Saubermacher-rel kapcsolatban hogy érted azt hogy „közpénz”, ezt nem értem?
Tamás Enikı képviselı: A 2010. április 26-i pénzügyi bizottsági ülésen felmerült kérdésekre
válaszok, ahol a Polgármester úr válaszolt. A KÖZCSAT Kft. 20 millió forint beszedett
szemétdíjat nem utalt át. A kifizetés elmaradására a Kft-t több alkalommal figyelmeztettük. A
KÖZCSAT Kft. csatornahálózat bérleti díj befizetésének elmaradása okozza. A kifizetés
elmaradására a Kft-t több alkalommal figyelmeztettük. 2009. évi bérleti díjból 13 millió 695
ezer forint nem folyt be. A kifizetés elmaradására a Kft-t több alkalommal figyelmeztettük.
Ezt azért nem tudom értelmezni, mert figyelmeztettük, ez rendben van, de mi lesz ennek a
sorsa, mikor kerül ez befizetésre?
Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor most már értem. Erre azt mondom, hogy ezt
részletesen és írásban meg fogom válaszolni. Akkor ez nem Saubermacher ügy, hanem a
KÖZCSAT-tal kapcsolatos ügy. Írásban meg fogom válaszolni, hogy hogy alakult ez.
Földesi János képviselı:
A tüdıszőrés kapcsán a nyugdíjas klubnak – amit te nyilván megteszel, vagy már
megtetted – szeretném köszönetemet kifejezni, hogy ezt a folyamatos, nagy terhelést évek óta
rendszeresen, nagy vidámsággal végzik. Mint utóbb kiderült, elég nehéz a beosztást is
megtalálni, mert mindenki szeretne részt venni ebben a munkában, csak nem kerül rá a sor,
mert több a nyugdíjas, mint a lehetıség. Ez külön egy társadalmi esemény, azt gondolom.
Még akkor is, hogyha „nápolyi” stílus és körülmények vannak.
„Solymár” táblával kapcsolatban kérdezem, hogy történt-e elırelépés?
Elválasztó szigetek: nagyságrendekkel hatékonyabban kellene kezelni azt az állapotot,
amit a közútkezelı nem tesz meg, hogy kedves autós társaink éjszaka, hajnalban ledöntik a
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táblákat. Elég sőrőn járok arra, és látom hogy reggelre megint csak a vízszintes oszlop van ott,
tábla sincs rajta. Most egészen biztos, hogy több olyan sziget van, amin nincsen tábla.
Feltétlenül intézkedjünk, tegyünk ki mi ideiglenesen, amire hátul nagy betőkkel ki van írva,
hogy Solymár Önkormányzatának tulajdona. Próbáljunk meg egy olyan közös kérelemmel
fordulni a közútkezelıhöz, amit nyilván a rendırség is támogatni fog, hogy tegyük már
biztonságosabbá ezeket a helyeket. Merjük feltenni ezeket a neonszínő, és magukra a
figyelmet jobban felhívó táblákat.
Szeretném, ha a hivatal eljárna a lógó telefonvezetékek – még akkor is, ha feszültség
nincs benne – ügyében. Leszerelték a temetınél a telefonfülkét. Ott hagyták, lent van a földön
a vége, feltekeredve az oszlopra. Szereljék le, fent kössék ki, vigyék el a madzagot. Jó lenne,
ha ezeket meg tudnánk szüntetni, illetve a tulajdonosa megszüntetné.
Van egy testületi döntés, amely arról szól, hogy Solymár mindhárom bevezetı oldalán
ki fogjuk tenni azt a táblát, hogy „Házaló értékesítés tilos a település területén”. Jó lenne,ha
felraknánk ezt a táblát, van egy ilyen döntésünk.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Utánanézünk, hogy milyen ilyen típusú döntésünk van,
mert én még nem találkoztam ilyen döntéssel. De mindenképpen tegyük ki, mert ez a házaló
értékesítés kicsit azért valahol összefügg a betöréssel, ahogy én tapasztaltam, és ahogy az
alezredes úr az elıbb elmondta nekünk.
A hirdetı táblákat megcsináljuk. Ígértem egy hirdetıt az Akácfa utcába is, ahol mindig
panaszkodnak, hogy nem értesülnek a falu ügyeirıl. Az a helyzet, ha ezeket nem üvegezzük le
és nem tesszük zárhatóvá, akkor boldog-boldogtalan telerondítja az egészet.
A szigetekkel én maximálisan egyetértek. Mindig arra próbálom kapacitálni a
kollegákat, hogy tegyünk már be oda egy vasúti sínt, hogy aki átmegy ezen, az úgy érezzen is
valamit. Ezt én sem értem, komolyan mondom, hogy egy évben szerintem százszor
megtörténik ez.
Földesi János képviselı: A figyelemfelkeltı tábla, ami ott van, nem korrekt, nem
fényvisszaverı.
Dr. Szente Kálmán polgármester: De aki ezen átmegy, az kilencvennel jön legalább, ha
nem százzal, ez a gondom ezzel. Egyébként a sárga keretben lévı fényvisszaverı valóban jó
dolog, csak valóban nagyon elkeserítı volt, hogy amikor a község beszerzett egy ilyet, megint
a saját pénzén, vagy nem engedték felszerelni, vagy valaki elvitte, érdekes módon.
Földesi János képviselı: Kicserélték, bocsánat. Volt nekünk 2db, ami 3m-es fóliával volt,
mert az kellıen jó fényvisszaverı. Érdekes módon felkerült a szitázott. Tehát eltőnt a rendes,
3m-es fóliás, és ugyanaz a tábla szitázott kivitelben, ami nem fényvisszaverı, felkerült
helyette. Tehát nyilván nem én menten és szereltem fel ezt a táblát, vagy valamelyik
polgártársunk, hanem aki ezt hasznosítani tudja valahol valamilyen célra.
Budavári László képviselı: Egyszer hallottam egy történetet, amely úgy szólt, hogy egy
állampolgár feljelentést tett kátyú kapcsán, közveszély okozása vagy valami ilyesmi történet
volt. Ennek kapcsán gondoltam, hogy esetleg annak a négy vagy öt hónapja meglévı
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összefüggı kátyú tengernek esetében, ami Pilisszentiván és Solymár között van, ezt nem lehet
alkalmazni?
Dr. Szente Kálmán polgármester: De igen. Pontosan jövı hétre terveztem megtenni a
bőntetı feljelentést közúti közlekedés veszélyeztetése tényállása miatt. Sajnos azonban már az
elsı helyrıl lemaradok, ugyanis egy Békés megyei település polgármestere ezt már a múlt
héten megtette, és a Magyar Közút ottani megyei igazgatóságát közúti közlekedés
veszélyeztetése bőncselekményért feljelentette. Valóban érdemes ezt nekünk is megtennünk.
Az is igaz, hogy egy solymári állampolgár valóban feljelentette a hivatalt egy kátyú miatt, ami
egy csatornaszem melletti kilyukadás volt, amibe egyébként tettünk bóját, hogy ne menjen
bele senki, és le is aszfaltoztattuk, úgyhogy megszüntették az eljárást. Lehet, hogy ez a
stratégia, úgyhogy a Majális után rá fogok erre állni.
Enczmann László képviselı: Egy mondat a szemétszállításhoz. Valóban ki kellene értesíteni
a lakosságot, hogy türelmet kérünk, amíg meg nem oldódik, addig a telkén belül tárolja a
nyesedéket. Jelen pillanatban a Terstyánszky úton végig állnak a zsákok. Most jön a főnyírás
idıszaka, további zsákokat várhatunk a fıúton. Esetleg a KÖZCSAT Kft. kollegáit fel lehetne
használni, hogy amikor kiviszik a számlákat, vagy leolvasnak, akkor dobják be a postaládába.
A rézső kapcsán: a Leskóék egy nagyon gyönyörő rézsőt oldottak meg. Ha jól
emlékszem 10-12e forint egy négyzetméter. Valóban gondot jelenthet a Mély utcában az a két
meredek rézső. Valami ilyesmit kellene megoldani. Keretünk talán van rá.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez benne van az útépítésben, meg fogják csinálni. Azt
hiszem geotextillel és cserjékkel fogják megoldani.
Enczmann László képviselı: Az jó, akkor ez rendben van.
Mészégetı utca elsı csatornaszemének környékén egy útsüllyedés van. Jó lenne
kitenni egy úthiba táblát, mert most már többen jelezték.
Játszóterek: Balesetveszélyesek a hinták, már abban az értelemben, hogy nincsenek
körülkerítve. Amikor egy nagyobb gyerek elkezd hintázni, egy szülı pedig 2-3 gyerekkel
rohangál, nem tudja hirtelen megfogni, ha az egyik alászalad a hintázó gyerek lába alá,
felrúgja. Célszerő lenne a hintákat körülkeríteni. Nem hiszem, hogy ez akkora összeg, hogy a
beruházási keretünkbe ne férne bele.
A múlt testületi ülésen a KÖZCSAT Kft-vel kapcsolatosan ígéretet kaptunk. Mit kell
tennem, írjak minden nap? Itt nem csak arról van szó, hogy a számlázás nem történik
rendesen. Felmerült az is és nem kaptunk választ arra sem, hogy a locsolási kedvezményt ki
kaphatja meg. Most erre senki sem kíváncsi? Ha úgy gondoljátok, szavazzuk meg, hogy nem
kerül napirendre és kész.
Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem tudom, hogy ki mindenki kapta meg az errıl készült
anyagokat. A vizsgálatról az összefoglalót minden képviselı e-mailben megkapta. Újságcikk
készült ebbıl, amire úgy tudom, a KÖZCSAT Kft. igazgatója válaszolt, sıt a jegyzı úr is. De
az egész anyagot elküldöm mindenkinek, ha kell még egyszer. Ebbe a mostaniba már nem fért
bele, ezt jelezte nekem a jegyzı úr, rengeteg elıterjesztés volt.
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A hintákat meg tudjuk oldani távtartókkal. Egyébként a játszóterek biztonságának
vizsgálatára az idén is pályázott a kistérség és közösen, kistérségi összefogással fogjuk a
kötelezı kétéves felülvizsgálatot valamennyi intézményi és nyilvános játszóterünkön
elvégezni.
Dr. Szente Kálmán polgármester a nyilvános testületi ülést bezárja.
Kmf.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

A jegyzıkönyv hitelesítıje:
Emesz Lajos

Földesi János

képviselı

képviselı

A jegyzıkönyvet készítette:
Tóth Brigitta
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