Jegyzıkönyv
Rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl
Idıpont: 2010. március 10. (szerda)
Helyszín: Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal-nagyterem
Résztvevık:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı
Cser Angéla, képviselı
Emesz Lajos, képviselı
Enczmann László, képviselı
Földesi János, képviselı
Gaal Gergely, képviselı
Kıvári András, képviselı
Novoszádek János, képviselı
Rétfalvi József, képviselı
Dr. Vigh Annamária, képviselı
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ, képviselı

NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 30/2010. sz. elıterjesztés: A 2009. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása
(Polgármester)
2. 31/2010. sz. elıterjesztés: TÁMOP Pályázat (Polgármester)
3. 32/2010. sz. elıterjesztés: Útkorrekciós területek önkormányzati tulajdonba vétele (mb.
aljegyzı)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı, hiányzik 5 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Gaal Gergely, képviselı:
Én elvállalom.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Földesi János, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. Március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Gaal Gergely - és Földesi János, képviselı urak hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy a napirendünkhöz van-e valakinek hozzászólása?
Nincs
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. Március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. számú napirend: 30/2010. számú elıterjesztés: A 2009. évi VI. számú
költségvetési rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete 4/2009. (III. 9.) sz. rendeletében
2 913 909 ezer forintban állapította meg a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási fıösszegét,
ahol a halmozódásmentes fıösszeg 2 387 598 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 53. § (1), (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését testületi
döntéssel megváltoztathatja.
A rendelet tervezet tartalmazza:
4. A bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatása 1. sz. melléklet
5. Címrend szerinti kimutatás 2. sz.melléklet
6. Az önkormányzat címrendje 3. számú mellékleteket.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2010. 03. 08-án tárgyalta.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének halmozódásmentes fıösszege 2 428 459 eFt-ra módosul.
A hivatal fejlesztési céltartaléka: 15 687 eFt, mőködési céltartaléka: 285 eFt, egyéb általános
tartaléka (NKÖ, LZ, EGK, MH, Iskola, Óvoda): 479 eFt.
A 2010. március 8. napján tartott Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült igényeknek megfelelıen
a korábban kiküldött elıterjesztéshez képest az 1. sz. melléklet 2. táblája változott, valamint
ezzel összefüggésben a 3. sz. melléklet táblája (címrend), ezekkel összefüggésben változtak a
rendelet-tervezetben a fıösszegek számai.
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült kérdésekre az alábbi válaszokat adja a Pénzügyi és
Költségvetési Csoport:
A Lustige Zwerge felhalmozási kiadásai sorában található 67 833e Ft magyarázata:
A Mátyás király utcában található „Lustige Zwerge” Óvoda Solymár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában áll, az ingatlant közoktatási megállapodás keretében a
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda üzemelteti. A költségvetésben – annak
elfogadásakor - nem került szétosztásra az óvodabıvítésnek az elıirányzata, tekintettel arra,
hogy tervezés során a bekerülési összeg pontosan nem volt ismert.
Az önkormányzati könyvelésben, valamint a Befektetett Eszközök Nyilvántartásában
(BEFESZ) a „Lustige Zwerge” egy „részgazda”, az önkormányzati vagyon (így a Mátyás
király utcai ingatlan is) ennél a részgazdánál jelentkezik, mivel korábban a nyilvántartásban az
alapépület is erre a kódra került (002 Lustige Zwerge), ezért a bıvítést is erre a kódra kell
aktiválni. Ez nem érinti, nem befolyásolja azt a tényt, hogy ez egy önkormányzati ingatlan, és
egy önkormányzati beruházás. Ez a kód és ez a sor ugyanúgy az önkormányzati vagyont képezi
(illetve növeli). A címrend szerinti „önkormányzat összesen” ezt az adatot is tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadások kiadási elıirányzat sorában található 52546e Ft
magyarázata:
Ez a sor a Lustige Zwerge óvodabıvítés és Kert utca építés fordított ÁFA befizetési
kötelezettség, az ÁROP pályázatból tartalmaz. Sikerdíj ugyanakkor nem növelheti a beruházás
értékét, ezért itt kezelendı. A sikerdíj összegét az Önkormányzat fizeti meg a pályázatot
elnyert cégnek, nem növeli a beruházás értékét. Villany többlet-üzemeltetés, mezıır,
gyepmester, valamint a többletüzemeltetés ÁFÁ-ja, pályázati többletköltség.
A fordított ÁFA összegek azért jelennek meg itt, mert az 5-ösön kerülnek kifizetésre (dologi
kiadás), a 9-esen bevallásra (fordított ÁFA) és a 18-ason (beruházás) aktiválódik, ennyivel nı a
beruházás értéke az ÁFÁ-val. Tehát ténylegesen aktiválódni fog az ÁFA összege a
beruházáson.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
…/2010. (III.__.) sz. rendelete
Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 4/2009.(III.9.) sz. Ö. rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. §.(1) a. bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 32.§. alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009.(III.9.) sz. Ö. rendeltét (továbbiakban:
„R”) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §.
/1/ A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 2 428 459 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 2 428 459 e Ft-ban
állapítja meg.
/2/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
/3/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §.
/1/ A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat tartalék keretei:
egyéb ált. tartalék
mőködési céltartalék
fejlesztési céltartalék

479 ezer forint
285 ezer forint
15 687 ezer forint
3. §.

/1/. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A halmozódással kapcsolatosan: több települést is megnéztünk, Matukovics Gábor úr is
megnézte. Tényleg lehet így is. A többség úgy csinálja, hogy halmozódik, mi viszont úgy
csináltuk tavaly, hogy nem halmozódik.
Enczmann László, képviselı:
Nekem a bajom még mindig az 52 millió, 112 millió van benne és ez nem igaz.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
A lényege az, hogy nem a Lustige Zwerge-hez kerül, hanem már legalább tíz éve kint van.
Könyvelés technikailag a 007-esnek a Lustige Zwerge-hez kerül, de ugyan úgy a hivatal
könyveiben van benne. Az önkormányzat vagyonát képezi. Korábban így volt, ezért most is
így kell könyvelnünk.
Enczmann László, képviselı:
Jegyzıkönyvbe mondom, hogy: minden fajta beruházás az önkormányzat, polgármesteri
hivatal könyvelésében kell szerepelnie.
Földesi János, képviselı:
Ott is van.
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Enczmann László, képviselı:
A másik ami fontos: a dologi kiadásokban itt van 52 millió, ugyan akkor azt mondtuk, hogy a
beruházási érték növekmény tétel a pályázati sikerdíj.
Bárdos Ibolya, mb. pénzügyi irodavezetı:
Igen, de a pályázati sikerdíj nem emelheti a beruházás értékét mert az tulajdon képen arról szól,
hogy az adott cég elnyerte a pályázatot, az a beruházáshoz semmi köze nincs. A beruházáshoz
köze van a tervnek, a közbeszerzési tanácsok díja, de a sikerdíj nem emeli a beruházás értékét.
A sikerdíj azért van, mert valaki megnyerte a pályázatot.
Földesi János, képviselı:
A sikerdíj mindenhol elszámolható költségként a pályázat terhére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem feltétlenül. Régen el lehetet számolni, de már nem, illetve nagyon ritkán.
Enczmann László, képviselı:
Ha a könyvvizsgáló és a belsı ellenır jóvá hagyták akkor mi is csak tudomásul vehetjük.
Földesi János, képviselı:
Matukovics Gábor úr azt mondta, hogy ez rendben van?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Enczmann László, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy a beruházás kapcsán át kellene gondolnunk azt, hogy a beruházások
valamennyi tételét – még ha a nem önálló intézményeknél csinálunk valamit- az is a
polgármesteri hivatalon belül legyen, a polgármesteri hivatalhoz könyveljük. Ezen az alapon,
ha az iskolában csinálunk valamit, akkor azt miért nem az iskola fejlesztései közé tesszük? Az
is marad az önkormányzatnál. Ha bármikor valami miatt önállóvá válik az az intézmény, akkor
ott van egy rahedli eszköz értéke. Én úgy gondolom, hogy ezt felül kellene vizsgálni, és
valamikor módosítani kellene és át kellene tenni az önkormányzathoz.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ez az önkormányzat vagyona, csak technikailag így lett megosztva tíz évvel ezelıtt. Ezen most
változtatni nem tudunk.
Földesi János, képviselı:
Ha vagyonmegosztás, vagy kiszervezés lesz akkor azt ennek a fényében kell megtenni.
Enczmann László, képviselı:
Én akkor is úgy gondolom, hogy az intézményeknél, ha beruházás történik pl.az iskolánál azt a
hivatalhoz könyveljük.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ez így is van.
Enczmann László, képviselı:
Igen, de ha ezt az elvet követem, akkor a többit is így kellene csinálni.
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Bárdos Ibolya, mb. pénzügyi irodavezetı:
A hivatalban marad. Ez olyan, mint egy győjtı fogalom a 000 a polgármesteri hivatal, és az
alszámai a 001, 002, és így tovább.
Földesi János, képviselı:
Matukovics Gábor úr jelentését megkapjuk majd ugye?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 8 fı igen szavazattal 0 fı nem és
1 fı tartózkodással a testület 3/2010.(III.11.) számú rendeletével az alábbiakat elfogadta:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
3/2010. (III.11.) sz. rendelete
Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 4/2009.(III.9.) sz. Ö. rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. §.(1) a. bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 32.§. alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009.(III.9.) sz. Ö. rendeltét (továbbiakban:
„R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
/1/ A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 2 428 459 e Ft-ban
kiadási fıösszegét: 2 428 459 e Ft-ban
állapítja meg.
/2/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
/3/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
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2. §.
/1/ A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat tartalék keretei:
egyéb ált. tartalék
mőködési céltartalék
fejlesztési céltartalék

479 ezer forint
285 ezer forint
15 687 ezer forint
3. §.

/1/. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Emesz Lajos, képviselı úr megérkezett.

2. számú napirend: 31/2010. számú elıterjesztés: TÁMOP pályázat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Újabb pályázati lehetıséget találtunk, amit községünk megpályázhatna: Támogatás
megnevezése: TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán
kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása
Támogatás formája: vissza nem térítendı Támogatás elnyerésének módja: pályázat
Forrás megnevezése: Európai Szociális Alap Forrás összege: 600 000 000,- HUF.
Beadási határidı: 2010. március 5-tıl 2010. április 30-ig
Támogatás elnyerhetı összege: 5-50 MFt
Támogatás célja: A nevelı, valamint a nevelı és oktató intézmények az óvodai nevelésen és a
tanítási órákon kívül számos szervezett kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást
szervezhetnek tanulóik számára Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül
szervezıdı nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetıséget
biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlıdésére, mővészeti és kreatív képességeinek
kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére.
Ezek a szabadidıs tevékenységek – mint a gyermekek és tanulók számára elsıdlegesen
elérhetı nem formális és informális tanulási lehetıségek - hatékonyan segíthetik a
kompetenciafejlesztést.
A megpályázandó támogatás összege kb.: 15 Millió Ft
A Támogatás intenzitása: 100%

Földesi János, képviselı:
Egy ügyrendi kérdés: nem kellett volna sürgısségi indítvánnyal napirendre felvenni ennek az ügynek az
eldöntését?

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Rendben van, ahogyan szeretnéd.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor sürgısséggel terjesztem elı a 31 és 32 számú elıterjesztést napirendi pontként.
Van-e módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a 31/2010 és 32/2010 számú
elıterjesztéseket napirendi pontként felveszi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nos akkor folytassuk. Ennél a pályázatnál belsı projekt menedzsernek kell lennie, ezt az
igazgató úr bevállalja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 10-én megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 22/2010.(III.10.) számú határozatával egyhangúlag úgy
dönt, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Programban „Nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő
pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani bruttó 15 millió Ft összköltséggel. A
pályázathoz szükséges elıfinanszírozást költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. A
pályázat projektmenedzsmentjére megbízza az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és
Könyvtár igazgatóját.
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3. számú napirend: 32/2010. számú elıterjesztés: Útkorrekciós területek
önkormányzati tulajdonba vétele.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testület 193/2009. (XII.11.) sz. határozatával döntött az útkorrekciós területek
önkormányzati tulajdonba vételének részbeni szabályairól.
Ennek keretében, amennyiben a tulajdonos térítésmentesen adja az útkorrekciós területet, az
önkormányzat vállalta, hogy a vázrajz elkészítését és a földhivatali költségeket megfizeti.
Az Országgyőlés 2009. december végi döntésével 2010. január 1-jei hatállyal egyrészt (i)
megszüntette az Önkormányzatok alanyi mentességét az eljárási díjak és illetékek megfizetése
alól a földhivatali eljárások tekintetében, másrészt pedig jelentısen növelte az eljárási díjak
mértékét.
Ily módon egyetlen pl. Mészégetı, Kút és Avar utca közötti telek esetében az útkorrekciós és
útlejegyzési eljárás (ajándékozás keretében) az alábbiak szerint alakulna (jelenleg ez a költség
az Önkormányzat terhelné):
Földhivatali eljárási díj (5 kialakuló
ingatlannál):
Földvédelmi eljárás díja:
Földvédelmi járulék:
Építéshatóság szakhatósági eljárási díja:
Változás földhivatali eljárási díja:
Vázrajz készítése:
Mindösszesen:

70.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft
10.000,- Ft
33.000,- Ft
40.000,- Ft
183.000,- Ft

A Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta ezt a kérdést, ugyanakkor
határozatképtelenség miatt határozat nem született róla.
Javaslom, hogy a T. Képviselı-testület az új adatok tükrében vizsgálja felül 193/2009.
(XII.11.) sz. határozatát és döntsön annak mértékérıl, hogy milyen formában tudja befogadni
az útkorrekciós területeket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Eddig a takarnetrıl 50 forintért tölthettünk le egy tulajdoni lapot, most 3900 forint.
Földesi János, képviselı:
Egy darab?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Nem hiteles.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A probléma a következı: most megy a Hutweide zártkerti részének belterületbe vonása, ahol is
az ott lakók nagyon nehezményezik, hogy le kell adniuk néhány m2 út céljára. Eddig a
képviselı-testületnek az volt az álláspontja, hogy segítse ezt a folyamatot, hogy megcsináljuk a
vázrajzokat, vállaljuk az illetéket, ügyvédet. Most jegyzı úr csinált egy táblázatot hogy egy
telek egy útleadása most mennyibe kerül.
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Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ha veszünk egy telket a Mészégetı, Kút és Avar utca között ahol van egy hosszú csík ahol
létrejön öt telek, olyan rafináltan van kitalálva, hogy mindig a nagyobbat kell számolni.
Enczmann László, képviselı:
Én támogatnám, de csak azt a részét, ami az útleadással függ össze.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Év végén hozott egy olyan döntést a képviselı-testület hogyha ajándékba ingyen kapunk út
céljára ingatlan részt akkor vállaljuk a földhivatali és egyéb díjakat. Január 1-vel az
országgyőlés megváltoztatta a földhivatali díjakat, az önkormányzat teljes alanyi mentessége
megszőnt.
Földesi János, képviselı:
Ezt azért tették, hogy egyensúlyba kerüljön a költségvetés.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Azért tették, hogy a földhivatal önellátóvá váljon.
Földesi János, képviselı:
A földhivatal befizetıvé válik.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ezzel mi is befizetıkké válunk.
Enczmann László, képviselı:
A földvédelmi eljárási díjat nem fizetném, itt ugyanis kialakul egy telek. Tételezzük fel, hogy
van egy telke, amibıl egy darabot le kall adnia út céljára, az úttal kapcsolatos összes költséget
vállalnám a többit nem.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ami itt látható ez a 183.000 forint kizárólag úttal kapcsolatos költség.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez most a Hutweide zártkerti részén legalább 30 millió forintot jelent.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
De nem egyszerre lesz.
Földesi János, képviselı:
Jó, de akkor is ki kell fizetni.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Szeretném, ha ezen a testület gondolkodna, ha rágódna, hogy március végi testületi ülésen errıl
tudjunk dönteni. A vagyon bizottság már tárgyalta de nem tudott döntést hozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezen gondolkodjatok, mert nem mindegy, hogy a hivatal milyen keretbıl dolgozik.
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Emesz Lajos, képviselı:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság szeretné, ha a testület hozzájárulna ahhoz, hogy a
szakorvosi rendelıben kibıvítenénk a szakorvosok számát egy fıvel. Sajnos egyre nagyobb
probléma pszichiátriai ellátás hiánya. Van egy orvosnı Pilisvörösváron, aki átjárna mert
naponta 14 ember szorulna kezelésre. Szeretném, ha polgármester úr felvenné a kapcsolatot
Heid Évával, hogy tudunk – e szerzıdést kötni, vagy a meglévı szerzıdéseket kibıvíteni. Mi
helységet tudunk biztosítani hetente kétszeri alkalomra.
Szeretném, ha a testület hozzájárulna ahhoz, hogy a szociális bizottság keret összegébıl
lehessen vásárolni szociális kártyákat. Ezek a kártyákat tudnánk úgy adni, hogy akinek gondja
van pl. a gázszámlájával akkor arra adunk és csak arra felhasználható. Elmő, gáz, gyógyszerre
lehetne beváltani. Ezek nagyon jók olyan szempontból, hogy csak arra használhatóak amire
adjuk.
Földesi János, képviselı:
Nem teszünk bele olyan megkötést, hogy mobiltelefont meg egyéb ilyen dolgokat ne lehessen
belıle vásárolni?
Emesz Lajos, képviselı:
Ez a cég akivel most tárgyalunk, ık eleve kikötik, hogy ezeken a kártyákon alkoholt, stb nem
lehet vásárolni.
Földesi János, képviselı:
Magyar cég nincsen?
Emesz Lajos, képviselı:
Nincsen. Számos EU tagországban jelen vannak, de magyar nincsen. Itt megvesszük egybe a
tömböt és annyit adunk oda amennyire szüksége van az állampolgárnak.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
És azt hogyan tudjuk kiküszöbölni, hogy mondjuk kap, három darab csekket, ebbıl kettıt
levásárol a harmadikat eladja?
Földesi János, képviselı:
Ezt sehogy.
Emesz Lajos, képviselı:
Ha azt mondjuk, hogy a gondozási központon keresztül használhatja, akkor nem nagyon tud
vele variálni.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
Egyébként Zsámbékon volt már ilyen, de ott eladták és italt vettek belıle.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Régen csináltuk azt, hogy ha valamire pénzt kértek, akkor felvette és mindjárt be is kellett
fizetnie és el kellett vele menni, hogy valóban oda fizeti be, ennek az áthidalására lenne ez a
csekk.
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Novoszádek János, képviselı:
Molesztáltak engem már azzal, hogy a 26-i ülésre be kellett volna vinni az oktatási bizottság
solymárért solymár mecénása címre a jelölteket, de azokat 22-ig kell leadni tehát nagyon rövid
idı áll a rendelkezésünkre ezért kérem, hogy április végén tartandó testületi ülésre hoznánk be.
Március 15-én hétfın a kultúrházban megnyitó, utána emlékmősor majd koszorúzás a Hısök
emlékmőnél.
Földesi János, képviselı:
Tegnap felállítottuk a szél hegyen a három keresztet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános ülésünket bezárom.

Solymár, 2010. március 10.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

…………………………………..
Földesi János
képviselı
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