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(Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA 17/2010-H
3. 25/2010. sz. elıterjesztés: A szavazatszámláló bizottságok újraválasztása (Aljegyzı)
ELFOGADVA 18/2010-H
4. 26/2010. sz. elıterjesztés: Bolyó Ferenc és neje ingatlan felajánlása vételre
(Településfejlesztési
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Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA 19/2010-H
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ELFOGADVA 21/2010-H
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı, hiányzik 2 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Emesz Lajos, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
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.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Földesi János - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Hat napirend került kiküldésre. Az egyes számú napirenddel kapcsolatosan, ami a 2009. Évi
költségvetési rendelet VI. módosítását visszavonom, mert a múlt hét végén érkeztek meg az
Államkincstártól azok az egyeztetı táblák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez elkészüljön.
Marad öt napirendi pont.
Egy módosítást javaslok: 28/2010. számú elıterjesztéssel kapcsolatosan személyesen is
megjelentek az ügyfelek ezért javaslom, hogy ezt vegyük elıre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy a 28/2010. számú elıterjesztés 1. napirendi
pontunk legyen?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy elsı számú napirendi pontként
tárgyaljuk a 28/2010. számú elıterjesztést. (09:22:59)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy a napirendünkhöz van-e valakinek hozzászólása?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet. (09:23:14)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném bejelenteni, hogy zárt ülésre nincsen napirend, de kérem, hogy a képviselı társak
maradjanak.

1. számú napirend: 28/2010. számú elıterjesztés: Patocska Richárd kérelme
földlerakó létesítéséhez.
Budavári László, képviselı:
Patocska Richárd földlerakó kialakítására alkalmas terület biztosítására és a vállalkozás
önkormányzattal közös mőködtetésére vonatkozó kérelmet terjesztett a bizottság elé.
A bizottság nem támogatta a kérelmezı által felvázolt közös vállalkozás létrehozását. Jelenleg
erre alkalmas területet sem tud kérelmezı részére biztosítani. Azon kevés iparterület, ami
most rendelkezésünkre áll, az erre a célra nem alkalmas.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban itt most egy elhagyott bányagödör lenne jó, vagy más alkalmas terület, de az
önkormányzat valóban nem rendelkezik ilyen területtel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 17/2010.(II.26.) számú határozatában elfogadta, hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Patocska Richárd
kérelmét nem támogatja. Földlerakó mőködtetésében az önkormányzat nem kíván részt
venni és erre alkalmas területet sem tud biztosítani. (09:25:24)

2. számú napirend: 25/2010. számú elıterjesztés: Szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása.
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§ (1) bekezdése az alábbiakról
rendelkezik:
„23. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselı-testülete az országgyőlési képviselık általános
választásának kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 20. napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt.”
Tíz szavazókör van, ahogyan már tavaly is volt. Kérem, hogy a testület a határozati javaslatot
fogadja el.
Tagok:
1. sz. szavazókör:
Vargáné Herr Magdolna (2083.Solymár, Párkány utca 4.)
Oszkai Éva (2083. Solymár, Magas utca 124.)
Güngör Mariann (2083. Solymár, Terstyánszky utca 21.)
2. sz. szavazókör:
Koppány Mária (2083. Solymár, Marcibányi utca 9.)
Dalosné Márkus Klára (2083. Solymár, Nagykovácsi utca 17/B.)
Marlok Róbert Jánosné (2083 Solymár, Petıfi utca 5.)
3. sz. szavazókör:
Scheller Márton (2083 Solymár, Hısök utca 77/C.)
Dobrovkáné Dér Borbála (2083 Solymár, József A. utca 12.)
Hamza Jánosné (2083 Solymár, Nagykovácsi utca 38.)
4. sz. szavazókör:
Klinger Károly (2083 Solymár, Terstyánszky utca 76.)
Kovács Béláné (2083 Solymár, Turista utca 33.)
Kakuk Lászlóné (2083 Solymár, József A. utca 22.)
Budavári Ágnes (2083 Solymár, Szabadság utca 1.)
Kara Sándor (2083 Solymár, Hısök utca 25.)
5. sz. szavazókör:
Velencei Márton (2083 Solymár, Turista utca 13.)
Pakó Károly (2083 Solymár, Turista utca 10.)
Zárda Józsefné (2083. Solymár, Turista utca 3.)
6. sz. szavazókör:
Miháldy Kinga (2083 Solymár, Törökkút u. 10.)
Jármai Jánosné (2083 Solymár, József A. utca 6.)
Varga Gyuláné (2083 Solymár, Sport utca 57.)
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7. sz. szavazókör:
Budavári Mihályné (2083 Solymár, Marcibányi utca 24.)
Bajzik Dorottya (2083 Solymár, Hısök utca 79.)
Zsolnai Zsolt (2083 Solymár, Dózsa Gy. utca 8.)
8. sz. szavazókör:
Dalos Attila (2083 Solymár, Mátyás király utca 28.)
Marlokné Strack Regina (2083 Solymár Mátyás király utca 48.)
Burza Hajnalka (2083 Solymár, Györgyliget 15.)
9. sz. szavazókör:
Mentesi Józsefné (2083 Solymár, Mátyás király utca 23.)
Majtényi Bernátné (2083 Solymár, Mátyás király utca 49.)
Stefel Katalin Mónika (2083 Solymár, Mátyás király utca 30.)
10. sz. szavazókör:
Pakó Károlyné (2083 Solymár, Turista u. 10.)
Törcsiné ReményiCecília (2083 Solymár, Terstyánszky Ö. utca 28.)
Velencei Mártonné (2083 Solymár. Turista u. 13.)
Póttagok:
Zentai Hilda (2083. Solymár, Váci M. utca 22.)
Szabó Istvánné (2083 Solymár, József A. utca 57.)
Beregszászi Magdolna (2083 Solymár, Vörösmarty utca 40.)
Milbich István (2083 Solymár, József A. utca 17.)
Gál Jánosné (2083 Solymár, Aradi utca 7.)
Málik Ferenc (2083 Solymár, Marcibányi utca 5.)
Illik Brigitta (2083 Solymár, Turista utca 17.)
Tótszıllısyné Angyal Anna A. (2083 Solymár, Terstyánszky Ö. u. 3.)
Both Lászlóné (2083 Solymár, Terstyánszky utca 43.)
Buresch Anna (2083 Solymár, Zöldfa u. 10.)
Gábeli Jánosné (2083 Solymár, Mátyás király utca 2.)
Horányi Márton, képviselı:
A legutóbbi ilyen elıterjesztésnél kevés volt a póttag, emiatt rendkívüli testületi ülést kellett
tartani. Most elegendı lesz a póttagok száma?
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
A póttagok és a tagok is rotálódnak, van hogy nem vállalják, lebetegszenek, de ez elegendı
lesz.
Emesz Lajos, képviselı:
A tíz szavazó körben ha jól látom, minden hová három tagot delegálunk, a négyes
szavazókörbe viszont ötöt. Ez miért van?
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
A négyes szavazó körben az igazolással szavazni kívánók szavazhatnak. Tehát azok ,akik más
településre vannak bejelentve de itt szavaznak, és azok akik csak településszinten vannak
bejelentve.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez az jelenti, hogy vannak emberek, akik be vannak jelentkezve Solymárra, de nincs konkrét
lakcímük. İket hívják úgy, hogy település szinten vannak bejelentve. Ebben a szavazó körben
nagyobb adminisztrációt kell elvégezni, ezért van több tag a négyes szavazókörben.
Gaal Gergely, képviselı:
A pártok és jelölı szervezetek meddig jelölhetik tagjaikat?
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
Most így nem tudom, de szólni fogok. Eddig egy képviselı jelölt regisztráltatta megát.
Elméletileg eddig egy párt delegálhat képviselıket a bizottságba.
Földesi János, képviselı:
Jól tudom, hogy küldtetek már egy olyan pdf anyagot ahol a településünk választó
kerületenkénti felosztása található?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, az utcák listája ki van függesztve a hivatalban.
Földesi János, képviselı:
Igen, de én nem arra gondolok, hanem a térképre, amit egyszer láttunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Úgy tudom, hogy igen van errıl egy színes ábra.
Novoszádek János, képviselı:
A szavazókörök kijelölése a helyi választási bizottságnak, a hivatalnak a feladata vagy van a
képviselı-testületnek is észrevételezési joga ezzel kapcsolatosan?
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
Teljes egészében a helyi választási iroda vezetıje jogosult a bizottságokat és a mőködési
területüket kijelölni. A lakótelepre vonatkozóan, mivel tavaly sok felháborodás érkezett hogy
le kellett menniük az iskolába szavazni, ezért most az idén a kék oviban két szavazó kör lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Úgy kellett ezeket a szavazó köröket kialakítani, hogy nagyjából azonos legyen. Itt
Solymáron kb. 8000 választójoggal rendelkezı polgár van. Ezt úgy kellett 10 körzetre osztani,
hogy minden körzetben 790-800 szavazó legyen. Ez nem volt egy egyszerő történet, de
bámulatosan jól sikerült.
Novoszádek János, képviselı:
Merem remélni, hogy arányosan osztotta szét a hivatal. És azt figyelembe vettétek, hogy
onnan egy-egy képviselı kerül be ezzel megváltozik az eddigi jelleg. Eddig mi mindnyájan
nem egy-egy településrész érdekeit képviseltük, hanem az egész települést. Itt most egy-egy
falurész képviseletét fogja ellátni a képviselı. Itt most pl: a Kerekhegy, Huteweide, település
központja, Györgyhegyi rész egy-egy terület. Akkor a testületi üléseken már nem csak párt
érdekek fognak hangsúlyosan elıkerülni, hanem a településrészek is össze fognak csattanni.
Ezért kérdezem, hogy így lett kialakítva?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ezt a közmeghallgatáson kivetítettem színesben és el is mondtam a választó körzeteket és a
közmeghallgatás utolsó szakaszában el is mondtam, azt a számítási metódust, ami szerint a
választás után valóban 10 darab egyéni képviselık lesznek, minden körzetnek egy és amelyik
szavazatok nem nyertek azokból kompenzációs mandátumok kerülnek szétosztásra 7 darab,
így lesz 17 fı + 1 fı polgármester = 18 fı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület 18/2010.(II.26.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy az 1997. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi
személyeket megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: (09:35:44)
Tagok:
1. sz. szavazókör:
Vargáné Herr Magdolna (2083.Solymár, Párkány utca 4.)
Oszkai Éva (2083. Solymár, Magas utca 124.)
Güngör Mariann (2083. Solymár, Terstyánszky utca 21.)
2. sz. szavazókör:
Koppány Mária (2083. Solymár, Marcibányi utca 9.)
Dalosné Márkus Klára (2083. Solymár, Nagykovácsi utca 17/B.)
Marlok Róbert Jánosné (2083 Solymár, Petıfi utca 5.)
3. sz. szavazókör:
Scheller Márton (2083 Solymár, Hısök utca 77/C.)
Dobrovkáné Dér Borbála (2083 Solymár, József A. utca 12.)
Hamza Jánosné (2083 Solymár, Nagykovácsi utca 38.)
4. sz. szavazókör:
Klinger Károly (2083 Solymár, Terstyánszky utca 76.)
Kovács Béláné (2083 Solymár, Turista utca 33.)
Kakuk Lászlóné (2083 Solymár, József A. utca 22.)
Budavári Ágnes (2083 Solymár, Szabadság utca 1.)
Kara Sándor (2083 Solymár, Hısök utca 25.)
5. sz. szavazókör:
Velencei Márton (2083 Solymár, Turista utca 13.)
Pakó Károly (2083 Solymár, Turista utca 10.)
Zárda Józsefné (2083. Solymár, Turista utca 3.)
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6. sz. szavazókör:
Miháldy Kinga (2083 Solymár, Törökkút u. 10.)
Jármai Jánosné (2083 Solymár, József A. utca 6.)
Varga Gyuláné (2083 Solymár, Sport utca 57.)
7. sz. szavazókör:
Budavári Mihályné (2083 Solymár, Marcibányi utca 24.)
Bajzik Dorottya (2083 Solymár, Hısök utca 79.)
Zsolnai Zsolt (2083 Solymár, Dózsa Gy. utca 8.)
8. sz. szavazókör:
Dalos Attila (2083 Solymár, Mátyás király utca 28.)
Marlokné Strack Regina (2083 Solymár Mátyás király utca 48.)
Burza Hajnalka (2083 Solymár, Györgyliget 15.)
9. sz. szavazókör:
Mentesi Józsefné (2083 Solymár, Mátyás király utca 23.)
Majtényi Bernátné (2083 Solymár, Mátyás király utca 49.)
Stefel Katalin Mónika (2083 Solymár, Mátyás király utca 30.)
10. sz. szavazókör:
Pakó Károlyné (2083 Solymár, Turista u. 10.)
Törcsiné ReményiCecília (2083 Solymár, Terstyánszky Ö. utca 28.)
Velencei Mártonné (2083 Solymár. Turista u. 13.)
Póttagok:
Zentai Hilda (2083. Solymár, Váci M. utca 22.)
Szabó Istvánné (2083 Solymár, József A. utca 57.)
Beregszászi Magdolna (2083 Solymár, Vörösmarty utca 40.)
Milbich István (2083 Solymár, József A. utca 17.)
Gál Jánosné (2083 Solymár, Aradi utca 7.)
Málik Ferenc (2083 Solymár, Marcibányi utca 5.)
Illik Brigitta (2083 Solymár, Turista utca 17.)
Tótszıllısyné Angyal Anna A. (2083 Solymár, Terstyánszky Ö. u. 3.)
Both Lászlóné (2083 Solymár, Terstyánszky utca 43.)
Buresch Anna (2083 Solymár, Zöldfa u. 10.)
Gábeli Jánosné (2083 Solymár, Mátyás király utca 2.)
Cser Angéla, képviselı:
Ez a 10 szavazókör kijelölése milyen idı intervallumra vonatkozik? Ha módosul a település
lakossági aránya, automatikusan újra lesz osztva a terület?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez egy nagyon jogos és nagyon jó kérdés.
Országos választás esetén már egészen érdekes és súlyos helyzeteket teremtett. Ezt valamikor
90-es években kijelölték, nagyjából 60.000 emberre. Az agglomeráció egyes területei
megnıttek, mások elnéptelenedtek és ebbıl származik, hogy ma már óriási különbségek
vannak.
Kérdésedre helyi értelemben a válaszom:
Amennyiben nagy eltolódás van azt után lehet követni, mert a választó körzetek utca és
házszám szerint vannak. Ha jól emlékszem az önkormányzati választásnál 10.000 és 25.000
fı között van ez a 10+7 fı. Jogszabályi változás esetén nekünk is igazodnunk kell hozzá.
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3. számú napirend: 26/2010. számú elıterjesztés: Bolyó Ferenc és neje
ingatlan felajánlása vételre.
Budavári László, képviselı:
Bolyó Ferenc és neje a tulajdonukban lévı Solymár, 4139 hrsz. alatti (Györgyhegy)
ingatlanukat vételre ajánlották fel az önkormányzatnak. Az ingatlan területe 2128 m2. Az
ingatlan az újonnan belterületbe vont terület felsı (Györgyliget felé esı) oldalán fekszik.
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 14.000 Ft/m2 ajánlattal élt
tulajdonosok felé, melyet tulajdonosok nem fogadtak el. Kérelmükben elsı ízben 20.000,
majd 16. 000 Ft/m2 árra tettek javaslatot. A bizottság egyik módosító javaslatot sem
támogatta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 19/2010.(II.26.) számú határozatában elfogadta, hogy Bolyó
Ferenc és neje kérelmét nem támogatja. A képviselı-testület a tulajdonosok által
megjelölt 16.000 Ft/m2 áron nem kíván élni a Solymár, belterület 4139 hrsz. alatt felvett,
2128 m2 alapterülető, kivett beépítetlen terület megnevezéső ingatlan vételi
lehetıségével. Az önkormányzat bruttó 14.000 Ft/m2 áron az ingatlant megvásárolja.
(09:40:09)

4. számú napirend: 27/2010. számú elıterjesztés: Szent Flórián Kápolna
áthelyezése.
Budavári László, képviselı:
A 110. sz. fıút rekonstrukciójával összefüggésben az Akácfa utcai bejárónál lévı kápolna
áthelyezése vált szükségessé. A Schlick Mérnökiroda Kft. elkészítette az áthelyezéshez
szükséges terveket, a fıút beruházója vállalta az áthelyezés költségeit. A bizottság támogatta
azt az elképzelést, hogy a kápolna új helye az Avanti áruház elıtti, Solymár, belterület 4053/5
hrsz. alatt felvett közterület legyen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Több megoldást is kínáltak, elıször a régi 10 út mellé került volna, de ott technikailag nem
lett volna jó helyen és akkor született meg a jelenlegi helyszín ötlete.
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Földesi János, képviselı:
Fontos szempont volt az alapítvány és az áthelyezés kapcsán, hogy mivel ez az út névadó
kápolnája ezért ezen útszakasz mentén kerestük a megoldást ezért került a másik végére.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 20/2010.(II.26.) számú határozatában egyhangúlag
hozzájárul, hogy a Külsı Bécsi úton lévı Szt. Flórián kápolna az önkormányzati
tulajdonú, Solymár, belterület 4053/5 hrsz. alatt felvett közterületen – a Schlick
Mérnökiroda Kft. által készített terv szerint – kerüljön elhelyezésre. (09:42:53)
Horányi Márton, képviselı:
Szeretném ezt a határozatot minél elıbb megkapni, mert el kell juttatnom azokhoz, akik
vállalták ennek a finanszírozását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen, amint lehet eljuttatjuk.

5. számú napirend: 29/2010. számú elıterjesztés: A 110. számú fıút kezelıi
lehatárolási terve.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mögöttem látható a részletes rajza, az új 110 fıútnak.
Budavári László, képviselı:
A 110. sz. fıút tervezıje benyújtotta a kezelıi lehatárolási tervet. Ezt a terv tartalmazza, hogy
a beruházást követıen mely területek kerülnek önkormányzati kezelésbe. A terv „x” jelölése
mutatja, hogy melyek ezek a területek, útszakaszok. Így megállapítható, hogy a fıút felett
emelt hidak (felüljárók) szerkezetének kezelıje a Magyar Közút, míg a további szerkezetek
(útpálya, korlát stb.) kezelıje az önkormányzat lenne. A bizottság ezt a megoldást nem
támogatja. Javasolja, hogy a kezelıi tervet azzal a kikötéssel fogadja el a képviselı-testület,
hogy a hidak kezelıje kizárólag a Magyar Közút legyen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van ehhez egyéb hozzászólás, észrevétel?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 26-án megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 fı igen szavazattal 1 fı nem és 1
fı tartózkodással a testület 21/2010.(II.26.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja,
hogy a 110. sz. fıút Üröm-Pilisvörösvár közötti szakaszára a C terv által készített kezelıi
lehatárolási tervet az alábbi kikötéssel elfogadja. A tervezett hidak tekintetében az
önkormányzat nem vállal kezelıi feladatot. (09:46:08)
Kérdések:
Rétfalvi József, képviselı:
Pihenı és a Koppány Márton utcánál ki van téve egy tábla ezt szép lassan kezdik leszerelni az
egyirányú táblát. Ezt mi szereljük le, vagy valaki magának próbálja begyőjteni? Ezt meg
kellene nézni?
Végig mentem a Kert utcán. Kint van egy 40 –es tábla és én szépen végig mentem 40 –el.
Ennek a mőszaki átadása megtörtént?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én úgy tudom, hogy az átvétel megtörtént. Az átvétel mellé került egy hiba lista, melyeket
még kijavításra kérünk.
Rétfalvi József, képviselı:
Ezt a hibalistát megkaphatnánk a következı testületi ülésre?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mőszaki Irodavezetı asszony bólogat, meg lehet kapni.
Rétfalvi József, képviselı:
Akkor ezt a következı Mőszaki Bizottsági ülésen meg tudjuk nézni.
Enczmann László, képviselı:
A Kert utcával kapcsolatosan. A Tavasz utca bekötıjénél van egy vízelnyelı, jelen
pillanatban nem mőködik és nem is fog, mert a víz egészen másképp folyik. Célszerő lenne
legalább 10 méter hosszan meghosszabbítani az aszfaltot, de ne csináljunk keresztbe
vízelvezetıt.
A Szentiváni utca legvégén van egy korlát ami most rozsdásodik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az tőzihorganyzott.
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Rétfalvi József, képviselı:
Lehet hogy a hegesztés.
Enczmann László, képviselı:
Ha tőzihorganyzott akkor nem lehet sárga. Szürke alatt sárga az egész.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megnézzük. Kérem a Mőszaki Irodát, hogy nézzük meg a Szentiváni utca gyalogjárda
melletti korlátját.
A Tavasz utcai víznyelıt még rendeznünk kell.
Tábla lopással kapcsolatban: lehet, hogy már az egyirányú táblákat is lopják. A 20-30-4050—es táblákat elıszeretettel lopják születésnapi ajándékként. Egyirányú utcatábla lopását
még csak ott tapasztaltam, ahol a lakosság nem értett vele egyet. Kérem írjuk fel és nézzünk
utána. Sajnos nagyon sok táblát lopnak el pedig már az újonnan rendelt táblák mőanyagból
vannak, mert alumíniumot nagyon gyorsan ellopják, sıt a csı is üvegszálas poliészter.
Horányi Márton, képviselı:
Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottsággal kapcsolatosan szeretnék tájékoztatást adni és kérem
hogy ez a jegyzıkönyvbe is megfelelı módon kerüljön be. A jegyzıkönyvet hitelesítık ha
lehet erre is figyeljenek oda.
„Kedden volt pénzügyi bizottsági ülés. Való igaz az amit polgármester úr mondott hogy
néhány tétel megérkezett ugyan de késve és ez nem volt beállítva a rendelet módosításba, de
ez ütemezve volt a jegyzı úr erre készült és úgy voltak tervezve a folyamatok, de ettıl
függetlenül vissza kellett vonni az elıterjesztınek a pénzügyi bizottságon a beterjesztett
anyagot, mert abba olyan anomáliák voltak, amik szerintem nyugodtan ki lehet mondani,
hogy hibák voltak, amelyek nem lehetett beterjeszteni egyszerően testületi ülésre. Én azt
szeretném tisztán és világosan a testület tudomására hozni, hogy a pénzügyi bizottságnak nem
feladata olyan mélységő és napi szintő ellenırzést nem tud megvalósítani és nem is feladata,
magyarul a felelısségét sem tudjuk ennek vállalni. Ugyan akkor viszont a testületnek ezzel
tisztában kell lenni. Az én problémám változatlanul a pénzügyi szándékosan nem pénzügyi
irodát mondok, hiszen ott sokan dolgoznak és többen dolgoznak és biztosan más - más a
színvonal is de a pénzügyi iroda vezetése változatlanul nincsen megoldva. Ez így egy
kétmilliárdos költségvetésbe én szerintem kifejezetten kockázatos. Tehát ma még mindig itt
tartunk. Nem megnyugtató ez az állapot, errıl a testületnek minimum tudnia kell és én ezt
szerettem volna a tudomására hozni.
A másik ugyan ebben a témakörben egy kérdésem lenne:
Azt tudom, hogy rég óta keresünk pénzügyi vezetıt, nem tudom, hogy állunk ezzel a témával?
Tudom, hogy volt pályázó, aki megkeresett, hogy a pénzügyi irodavezetıi poszt be van töltve.
Ettıl kezdve meg voltam lepıdve, hogy ez errıl nem volt információm, sıt a mai napig
nincsen információm. Lehet, hogy így van akkor szeretném tudni, hogy tényleg be van e
töltve a pénzügyi irodavezetıi státusz és ha igen akkor jó lenne, hogyha néhány nap múlva
megint lesz egy pénzügyi bizottsági ülés ahol szeretnénk megismerni az új vezetıt.
A harmadik még mindig ugyan ebben a témakörben:
Ugye abból fakadóan, hogy kedden nem tudtunk és ma a pénzügyi bizottság kedden nem
tudott és ma pedig a testület nem tudta tárgyalni a rendelet módosítást. Nagyon besőrősödtek
itt a határidık és a teendık. Én úgy tudom, hogy 8-a tájékán le kell adni a kincstár felé az
elszámolásokat. Sem az intézmények sem a hivatalok a jóvá nem hagyott, mint tavalyi évre
vonatkozó tehát amiket mi nem hagytunk jóvá és a tavalyi évre vonatkozó tételek azokat nem
lehet majd beállítani ebbe a beszámolóba.”
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Horányi Márton, képviselı:
„Úgyhogy nekem az lenne a kérésem, hogy se a hivatal se az intézmények ne állítsák be
felhatalmazás nélkül másrészt pedig lehet, hogy külsı segítséget kell majd igénybe venni
hozzá, de hogy úgy legyen összeállítva, hogy ez átmenjen majd és és tényleg át legyen nézve
hogy ezt a testület ne találjon benne már hibát el lehessen fogadni mert, különben megborul
az elszámolásunk vagy legalábbis egészen más szituáció alakul ki.
Ez az elsı témakör. Itt a vezetıre vonatozóan szeretnék választ kapni.
A másik, hogy itt volt ez a nagy hóesés illetve az azt követı idıkben volt levelezgetés
polgármester úrral szintén egy lakossági bejelentésbıl indult és gombolódott tovább az én
elképzelésemben az a probléma, hogy azokra az utcákra ahol nincsen járda hómunkások ilyen
jellegő idıjárás esetén egy kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítani. Ez lehet hogy már csak
egy év múlva lesz már megint esedékes, nem tudom, de a tapasztalata számomra ez, hogy
ezeket másként kell kezelni, illetve, valamilyen megnyugtató rendszert ki kellene arra is
találni, hogy a faluban egyedül élı emberekre ilyen helyzetekben, szituációkban amikor
nehezebb kimenni, nehezebben közlekednek egy kicsit lehet hogy nagyobb odafigyelést
igényel tehát rájuk kellene nézni, vagy kialakítani valamilyen szisztémát, hogy hogy nehogy
valami probléma adódjon akár orvoshoz kell mennie, és olyan az idıjárás hogy nehezen tud
kijönni, akár boltba kéne eljutnia tehát hogy ne legyenek ilyen jellegő problémáink a jövıre
nézve.
Igen, ezt a kettıt szerettem volna.
Köszönöm szépen.”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pénzügyi irodával kapcsolatos kérdésekre a jegyzı úr írásban fog választ adni.
Hóesés. Ahol és ahogy tudunk ezekre az utcákra külön is odafigyelünk. Egy darab hókotró
gépünk és 62 km belterületi utunk. Ezt valóban igyekszünk odafigyelni az olyan utakra ahol
nincsen járda a Pihenı utca a legsúlyosabb ami ráadásul nagyon meredek is. De egyéb más
utakon is elıfordul.
Az idıs embereknek ilyen esetben az ellátást az ezüstkor gondozó központ feladata és
vállalják is. Ha valaki jelzi nekik hogy nem tud orvoshoz menni akkor segítenek neki. Egy
átlag télen 150 tonna sót használunk el, most kb 280 tonnánál tartunk, erre még az ısszel
vissza kell térnünk esetleg pótelıirányzatról is beszélnünk kell.
Földesi János, képviselı:
Nagy kátyú van, a Terstyánszky úton az útszakaszon jelentıs beruházást kellene csinálni, Pl:
aranykorona elıtti gyalogátkelıhelynél. Szeretném felhívni a figyelmet hogy nehogy ebbıl
valamilyen probléma legyen, ez veszélyes lehet. Közút kezelıjének a figyelmét fel kellene
hívni erre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kiadtuk a mőszaki iroda beruházással foglalkozó kollégának hogy minden nap küldjön faxot
a közút kezelınek. Van is valami eredménye mert a posta elıtti nagy jukat, valamint a Béke
utcai csomópont dupla lukat megcsinálták. Valóban amit említettél az egy igen nagy luk és
nem lehet kikerülni. Egy komplett Cd mellékletet adtunk már át a közút kezelınek.
Horányi Márton, képviselı:
Ki kell hívni a TV. Ki kell rakni egy központi portálra és onnan győjtik be a híreket és
egyenként meg lehet hívni az összes tv-t.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Talán az lenne a leghelyesebb, ha egy forrás mellérendelés mellett a belterületi álmai utakat
átadnák a község számára. Itt van némi félreértés is, mert a solymár táblát a Széles utcáig
elégséges a világítás.
Földesi János, képviselı:
Nekik az a bajuk hogy a világítás tengely vonala meg az út szegély közti távolság nagyobb
mint amit ık kérnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mőszaki bizottság beszéljen róla, mőszaki iroda tisztázza ezt a problémát.
Emesz Lajos, képviselı:
Horányi Márton képviselı társamnak teljesen igaza van, ezt a hanyag útkezelést nagyobb
nyilvánosság elé kell tárni. Pl: székelyföldön az emberek demonstráltak a kátyúkat beültették
fákkal, burgonyával, halat telepítettek bele.
Hóval kapcsolatban: Magyarországon átesünk a ló túloldalára, mert az állampolgárok akiknek
van közlekedési kultúrája bár lehet hogy nem elég magas szintő azt várja el az
önkormányzattól, hogy a legnagyobb hóesésé után is fekete legyen az úttest. Norvégiában,
Svédország, Finnország egy deka sót soha sehova sem szórnak ki sehova. A hókotró eltolja a
a havat, ahol nagyon meredek az út ott kızúzalékkal szórják le az utakat. Hóláncot
használnak. Aki nem tud ilyen körülmények között vezetni az vegyen órákat vagy ne járjon
autóval. Solymár nagyon dombos út. Nagyon fontos a jármővek téli felkészítése. Sokan nyári
gumival járnak télen is. Nagy tisztelettel kérem a lakókat hogy ık is tegyenek valamit, ne csak
azt várják el, hogy a közös pénzbıl fizessünk mindent.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megköszönni ifj. Vigh Bélának azt a sok munkát amit, végez. Saját bevallása
szerint a közút kezelı az utak karban tartására kicsit több mint 1 millió forintot költ km – ként
az utak kezelésére. Ha én mindent össze adok, akkor mi kb. 20 milliót költünk útjainkra.
Tamás Enikı, képviselı:
Lakatos bácsi egy út karbantartó volt, ezt nem lehetne visszahozni? Szociális munkásokat
meg lehetne próbálni.
Horányi Márton, képviselı:
Meg szeretném kérdezni, hogy a hozzászólásod az én ügyemre vonatkozott vagy általános
volt.
Emesz Lajos, képviselı:
Nem, véleményem volt.
Horányi Márton, képviselı:
Én egészen másról beszéltem.
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Novoszádek János, képviselı:
Aljegyzı úrtól kérdezem:
1,) Földesi képviselı úr már említette a közútkezelı tulajdonában lévı utakon található
kátyúkat. Az Opel után is volt egy komoly luk. Ott sokan kárt szenvedtek. Az egyik károsult
kihívták a rendıröket, ám az azóta eltelt idıben a közútkezelı az uton található lyukat
betömte, amit nem fényképezett le. Kérdezem: elég e a rendırségi jegyzıkönyv vagy kell a
fénykép is.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én úgy tudom, hogy a rendırségi jegyzıkönyv elégséges. Ha nem lenne elég akkor lehet hogy
van róla fényképünk. Ezt nem tudom biztosra ígérni. A jegyzıkönyvnek elégnek kell lennie.
A kártérítési igényt az adott közút kezelıjéhez kell benyújtani, ez solymári burkolt utak
esetében (föld utakra sehol nincs kártérítés) az önkormányzat, állami utak estében: Vasút,
Terstyánszky, Mátyás, Rózsika utca a közútkezelı felé kell benyújtani a kártérítést.
Kakukktojás utunk a Budaligeti erdei út ami nem út hanem erdészeti üzemi út. Saját
felelısségre használható.
Novoszádek János, képviselı:
2,) Tél és hó eltakarítás: a lakótelepen és a faluban is két ellentétes magatartást lehetett látni.
Van, aki rendszeresen takarította a havat, és vannak olyanok akik káromkodva álltak be a
parkolójukba de a havat nem takarították volna el. Van több olyan ingatlan, aminek van
tulajdonosa, de nem lakik ott. Lehet ezeket a tulajdonosokat bírságolni? A közterület
felügyelı bírságolhat?
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
Ilyen esetekben ha jön bejelentés akkor eljárunk az ügyben.
Novoszádek János, képviselı:
3,) Köszönet jár a falugazdák téli munkáját illetıen, de a rendelı elıtt nem volt eltakarítva a
hó és valaki hangosan meg is jegyezte, hogy az önkormányzat nem képes eltakarítani a havat?
Pedig akkor a falugazdák a hó takarítást a Templom téren kezdték. Amikor szóltam nekik ık
kissé indulatosan válaszoltak, hogy csak hárman vannak. Ha jól emlékszem a testület hozott
novemberben határozatot, hogy emeljük a falugazda csoport létszámát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, júniustól. Takarékossági okokból, hogy a bér csak fél évre terhelje a község
költségvetését. Valóban, most nagyon sok hó esett és nagyon sok munkás kéz kellett. Egy
ember nyugdíjba ment, egyet baleset ért. Egész évben rengeteget dolgoznak, füvet nyírnak,
vízmosást takarítanak, hordalékot kezelik. Minden évszaknak megvan a maga feladata.
Novoszádek János, képviselı:
Május, júniusban vannak a kaszálások, akkor megint sok panasz lesz. Megéri ez a nem nagy
összeg, hogy csak júniusban lesz falugazda.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A falugazda csoport áll: Vigh Béla, és öt emberbıl és idısebb Vigh Béla.
Cser Angéla, képviselı:
Szeretném megköszönni, hogy elindult a kátyúzás. A Mészégetı utcában borzalmas lukak
vannak. Figyeljünk rá.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tegnap rendeltünk meg hideg aszfaltot. Ezt felírtam.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános ülésünket bezárom.

Solymár, 2010. február 26.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

…………………………………..
Emesz Lajos
képviselı
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