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EREDETI:

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 15/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása (Polgármester)
2. 16/2010. sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása (Polgármester)
3. 17/2010. sz. elıterjesztés: Babicsek József és neje ingatlan vételi kérelme (7149 hrsz.)
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. 18/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség szabályozási tervének felülvizsgálata
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. 19/2010. sz. elıterjesztés: Jóna Géza ingatlan felajánlása vételre (128/2 hrsz.)
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
6. 20/2010. sz. elıterjesztés: Piszár Zsolt (7152 hrsz. alatt felvett ingatlan) területrendezési
ügye (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. 21/2010. sz. elıterjesztés: A 30 és 31 hrsz. alatt felvett ingatlanok megvásárlása, fizetési
konstrukció (Polgármester)
8. 22/2010. sz. elıterjesztés: A Budapest-Esztergom vasútvonal új solymári megállójának
elnevezése (Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szente Kálmán polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és minden megjelent
vendéget. Különösen az általános iskola nyolcadik ’A’ osztályának tanulóit. Megnyitja az
ülést, megállapítja, hogy Képviselı-testület határozatképes számban jelen van. Sajnos sokan
jelezték, hogy betegség miatt nem tudnak részt venni a mai testületi ülésen, de a testület
határozatképes. Elıször a nyilvános ülés napirendjének megtárgyalására kerül a sor majd a
napirend elfogadása után egy kis ünnepségre az idei, illetve a 2009. évi díj átadásokra.
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Dr Szente Kálmán polgármester: A napirendet a Képviselı-testület tagjai megkapták, és a
következı módosításokat javaslom. Elsıként tárgyaljuk az új fıépítész megbízatását, mert itt
van a fıépítész jelöltünk. Majd technikai okból másodikként tárgyaljuk a hetes számon
beterjesztett 21/2010 elıterjesztést a 30-31-es ingatlanok vásárlását, hisz ez a költségvetést a
késıbbiekben érinti. Ezután kerüljön sor a 15/2010 számú elıterjesztésre Solymár 2010. évi
költségvetési rendelet harmadik olvasatban való tárgyalására. Mivel a költségvetés ezen a
még eldöntendı kérdések miatt nem végleges ezért, vélhetıen a jövı hét folyamán egy
napirenddel egy rendkívüli ülést összehívva fogjuk majd elfogadni a végleges és minden
módosításban átvezetésre került költségvetésünket. A napirend módosításokra egyenként kell
szavaznunk. Aki egyet ért azzal, hogy a 16/2010-es elıterjesztéssel kezdjük a munkát, az
kérem, most szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag jóváhagytuk.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú, 11 igen szavazatával
elfogadja dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát a 16/2010. sz.
elıterjesztés elsı napirendi pontként való tárgyalását.

Dr Szente Kálmán polgármester: Második legyen a 21/2010-es elıterjesztés, aki egyetért,
kérem szavazzon. Köszönöm egyhangúlag jóváhagyva.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú, 11 igen szavazatával
elfogadja dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát a 21/2010. sz.
elıterjesztés második napirendi pontként való tárgyalását.

Dr. Szente Kálmán polgármester: És ezután már sorrendben a kiküldöttek szerint történik a
tárgyalás. A napirendekhez kinek van esetleg módosító javaslata? Nincs. Aki egyet ért a
napirenddel az kérem, most szavazzon. Ellene, tartózkodás nincs. Egyhangúlag jóváhagytuk a
napirendet.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú, 11 igen szavazatával
elfogadja a módosított napirendet.
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MÓDOSÍTOTT:

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 16/2010. sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása (Polgármester)
2. 21/2010. sz. elıterjesztés: A 30 és 31 hrsz. alatt felvett ingatlanok megvásárlása, fizetési
konstrukció (Polgármester)
3. 15/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása (Polgármester)
4. 17/2010. sz. elıterjesztés: Babicsek József és neje ingatlan vételi kérelme (7149 hrsz.)
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. 18/2010. sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség szabályozási tervének felülvizsgálata
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
6. 19/2010. sz. elıterjesztés: Jóna Géza ingatlan felajánlása vételre (128/2 hrsz.)
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. 20/2010. sz. elıterjesztés: Piszár Zsolt (7152 hrsz. alatt felvett ingatlan) területrendezési
ügye (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. 22/2010. sz. elıterjesztés: A Budapest-Esztergom vasútvonal új solymári megállójának
elnevezése (Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság)

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérem, hogy a jegyzıkönyv hitelesítık személyérıl is
döntsünk. Ki jelentkezik jegyzıkönyv hitelesítınek? Aki egyet ért azzal, hogy Emesz Lajos és
Földesi János hitelesítse a mai ülés jegyzıkönyvét, az kérem, most szavazzon. Megállapítom,
hogy egyhangúlag ezt is jóváhagytuk.

A jegyzıkönyv hitelesítık személyét – Emesz Lajos, Földesi János – a Képviselı-testület
a jelenvélı képviselık (11 fı) egyhangú, 11 igen szavazatával elfogadja

Dr. Szente Kálmán polgármester: Megkérdezem még, hogy kérdésre, ki jelentkezik?
Földesi János képviselı kérdést kíván feltenni a napirendek után. Más kérdés a napirendek
után nincs.

2009. évi díjak átadása
Dr. Szente Kálmán polgármester: 2009. évben módosítottuk Solymár kitüntetésekrıl szóló
rendeletét, és négy új kitüntetésrıl döntött a Képviselı-testület. Amit általában a rendelet
módosítás szerint az év végén, most technikai okok miatt, ez év elején fogunk átadni. Ezek a
kitüntetések abban különböznek az eddigi kitüntetésektıl, hogy még inkább igyekeztük az
adott közösséget bevonni. A Képviselı-testület négy ilyen kitüntetésrıl döntött, melyek a
következık: az Év Ifjú Sportolója, az Év Közalkalmazottja illetve intézményi dolgozója, az
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Év Köztisztviselıje, valamint az Év Duktora. A legutóbbiról itt szeretném elmondani, mert
sok félreértésre ad okot, hogy ez nem doktor, hanem duktor „u” betővel. Ez egy latin eredető
kifejezés, amely olyan személyt jelöl általában az iskolákban, aki magasabb osztályba jár,
vagy már végzett is, és segíti a fiatalabb korosztályokat. Ezeknek a kitüntetéseknek az
átadására kerül ma sor. Az elsı kitüntetés az Év Ifjú Sportolója, amit az iskola és a testnevelı
tanár elıterjesztésére Gyapjas Balázs nyolcadik ’A’ osztályos tanuló fog megkapni. Gyapjas
Balázs közel öt éve vitorlázik versenyszerően, jelenleg a Balatonfüredi Yacht Club
versenyzıje. Versenyeredményei: Európa-bajnokságon huszadik helyezett lett, Közép Európai
Optimiszt Bajnok, magyar ranglista második helyezett. A rengeteg edzés és verseny mellett
nem hanyagolja el iskolai tanulmányait sem, amivel kiemelkedı példát mutat osztálytársai
részére. 2009-ben tehát az Év Ifjú Sportolója Solymáron, Gyapjas Balázs.
A következı díjazott az Év Duktora kitüntetés birtokosa, 2009-ben Krendl Gábor. Krendl
Gábor társadalmi munka keretén belül húsz éve cserkész, tizenhárom éve vezetıként
tevékenykedik. Aktívan részt vesz az erıs közösség létrehozásába, pozitív visszajelzéseket
kap mindenhonnan munkájáról a cserkészcsapat. Ezzel a kitüntetéssel, a Képviselı-testület a
cserkészvezetın keresztül a 2009-ben húsz éves Solymár Cserkészcsapat elismerését is
szeretné tolmácsolni. Az Év Duktora 2009-ben Krendl Gábor.
Az Év Közalkalmazottja kitüntetés átadására idén nem kerül sor, mivel egyik jelölt sem kapta
meg a szavazatok többségét.
Az Év Köztisztviselıje kitüntetést azonban át tudjuk adni. A polgármesteri hivatal dolgozói
közti szavazás alapján toronymagasan legtöbb szavazatot Kókainé Szigeti Andrea kapta.
Kókainé Szigeti Andrea az igazgatási iroda szociális csoportján dolgozik, hozzátartoznak
többek között a gyermekügyi szociális, és gyámhatósági ügyek, és egyéb kérdések. Aki ismeri
ezt az ágazatot, a szociális ügyeket, az tudja, hogy ez nem könnyő feladat. Kókainé Szigeti
Andrea feladatait igen magas szinten látja el, és mint látható ezt munkatársai is sokra
becsülik. 2009-ben az Év Köztisztviselıje Kókainé Szigeti Andrea.
A polgármester minden kitüntetetnek, és jelöltnek gratulál, és kívánja, hogy hasonló
közmegelégedésre végezzék továbbra is munkájukat.
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1. napirendi pont: 16/2010 sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása
(polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: köszönti Ferik Tünde fıépítész jelöltet.
Amikor tavaly év végén közös megegyezéssel szerzıdést bontottunk a fıépítésszel, akkor már
a tervpályázati bizottsági üléseken, illetve a mőszaki valamint a vagyongazdálkodási
bizottsági üléseken felmerült, hogy Solymárnak olyan fıépítészre van szüksége, aki
kifejezetten a településrendezési kérdésekben van otthon. Jeney Lajos mérnök úr nagy
segítségünkre volt az óvoda tervpályázata során, és már most is dolgozunk az iskola
átépítésének tervpályázatának az elıkészítésén, és számos kiváló építészt javasolt. A jegyzı
úrral és a mőszaki irodavezetı asszonnyal több fıépítész jelöltet hallgattunk meg. És végül is
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságnak egy fıre tettünk javaslatot. A
bizottság két alkalommal is bizottsági ülésen tárgyalt a fıépítész jelölttel. A fıépítész
megbízatásához a Képviselı-testület döntése szükséges. Megkérdezem képviselı társaimat,
kinek van kérdése, hozzászólása az elıterjesztéshez?

Budavári László Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Valóban
két alkalommal tárgyaltunk a hölggyel. Nyilvánvalóan mi a szakmai felkészültségét nem
vizsgáltuk, nem is vizsgálhatjuk. De önmagában azok a referenciák, amiket benyújtott
megnyugtatóak. Én azt gondolom, hogy a beszélgetések kapcsán egy olyan kép alakulhatott ki
bennünk, ami arra enged következtetni, hogy jól fogunk együtt dolgozni az elkövetkezendı
években. Én bízom benne, hogy sikerül az irányba presszionálni ıt, hogy kicsit még több idıt
töltsön velünk itt bent. Ezt én több ízben felvetettem, és sok sikert kívánok neki. Úgy
gondolom, sikeresen fogja venni ezt a szavazást is, mint akadályt.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ferik Tünde okleveles építészmérnök, településmérnök
és vezetı településrendezı tervezı. Öt éve solymáron lakik. Számos térségi tervezést és
térségfejlesztési munkát végzett a Káli-medencében, a Somló-hegy környékén, a kissárréti
területen, illetve a szigetközi területeken. Kisebb és nagyobb települések és városok
településrendezési munkáiban is részt vett. Egyéb kérdés van-e?
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Enczmann László képviselı: Egy kérdésem és egy véleményem lenne. A véleménnyel
kezdem. A múltkori testületi ülésen is megjegyeztem, hogy nem a személy, hanem az eljárás
ellen van kifogásom. Ha több jelöltet is meghallgattak, akkor a bizottság elé is több jelöltet
kellett volna vinni, hogy érdemben tudjunk dönteni. A kérdésem pedig a következı lenne
Völgyzugoly Fejlesztı Tervezı Kft-ben, mint mi vesz részt? Mert nagyon imponáló a
referenciája, de hogy tudja ezt egy személyben ellátni?

Ferik Tünde fıépítész jelölt: Nem egy személyben csináltam, én vagyok a cég tulajdonosa
és ügyvezetıje, vezetı tervezıje. És pillanatnyilag öt dolgozóval dolgozunk.

Emesz Lajos képviselı: Az elıterjesztés mellékleteként csatolt referenciák valóban azt
mutatják, hogy a pályázó az ország különbözı részein nagyon sok településen végzett ilyen
jellegő munkát. A szememet megüti több olyan kicsi település, amiket ezelıtt egy jó pár évvel
majdnem, hogy töröltek a térképrıl, mert egész egyszerően annyira elhanyagolt és hátrányos
helyzetben voltak. Most viszont, ismerek is többet, ahol ezek szerint az Ön munkája révén,
rendezıdtek a dolgok, és kezdıdtek meg a fejlesztések. A kérdésem arra irányul, hogy
kifejezetten ez a szándéka, motivációja, hogy ilyen kis településeken, egy-egy eldugott,
elmaradott faluban - sıt majdnem hogy van benne tanyaközpont is - fejlesszen, ezt érzi a
szívéhez közel, ezekkel szeret foglalkozni?

Ferik Tünde fıépítész jelölt: A dolog kettıs. Én magam vidéki vagyok, Nógrád megyébıl
származom, egy közepes nagyságú faluból. Tehát a vidékkel való elkötelezettségem innen
ered. Szakmai szervezetekben is megjelenik ez, a Falufejlesztı Társaság tagja vagyok, és a
Magyar Urbanisztikai Társaság falutagozatának alelnöke. Tehát ez az érdeklıdésem egyik
részét jelenti. Amivel most tényleg foglalkozom az elmaradottabb térségekben, a kisebb
települések. Mikrotérségi tervezéssel kapcsolatban végeztünk egy kutatást, amelynek
publikálása most is tart. Emellett városokban is dolgozunk Balatonalmádi, Pásztó, Nógrád
megyében, ahová településrendezési tervet készítünk. Nem rég készítettünk négy városra
integrált városfejlesztési stratégiát. Tehát azért a másik oldalt is próbálom erısíteni, mivel ez a
kettı azt gondolom, kiegészíti egymást.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt hiszem Szigliget, Balatonalmádi, Kenese satöbbi,
ezek Solymárhoz meglehetısen hasonló helyzető települések, mert a Balaton parti települések
ugyanazokkal a nyőgökkel küszködnek, mint a budapesti agglomerációs települések. Óriási
átmenı forgalom, a rengeteg nyaraló, ami lakóházzá válik és a hatalmas lakosság expanzió.
Ezek hasonló problémákat vetnek fel.

Földesi János képviselı: Én is szóvá tettem már azt, amit Enczmann képviselı társam már
megemlített, tudván azt, hogy úgy van szabályozva, és úgy van rendjén, hogy a jelölés joga a
polgármesteré, és ugye azt tudjuk, hogy többen adtak be pályázatot, illetve aspiráltak erre a
megbízatásra. De nyilvánvaló, hogy annak a szempontrendszernek, amit a polgármester úr és
a testület is magánénak érez Ferik Tünde felelt meg elsı körben és többek között ezért is
jelölte. Tehát a jelölés joga a polgármester úré. Az hogy bizottság elé kit terjeszt, az is az ı
joga, ezt nem lehet tıle elvitatni. Tudjuk, többen jelentkeztek, Tünde felelt meg ennek az
elvárás rendszernek. Az, amit mindenki megemlített, én is megkérdeztem a múltkor is, hogy
ez a lista, amit referencia listaként kaptunk, idıben hogy fért bele a nap huszonnégy órájába,
mert nyilván ez számosságát tekintve is jelentıs, munkában is nagy kihívást jelentett. Még
egy kérdésem lenne, hogy mi a legfıbb feladat, amit úgy gondolt, túl azon, hogy részben már
megismerte az itteni önre váró vagy adott esetben fıépítészre váró sok macerát és problémát,
mi az a legfontosabb, amivel ön úgy gondolja, hogy a feladatok között kiemelten és
elsıdlegesen kell foglalkozni a falunkat illetıen?

Ferik Tünde fıépítész jelölt: Én a legfontosabb feladatomnak a településrendezési eszközök
rendezését látom. Van egy jóváhagyott koncepciója Solymárnak, ami az elızı testület ideje
alatt született, de már ez a testület fogadta el. Én azt érzem, hogy többé-kevésbé az is
valamilyen szintő felülvizsgálatra szorulna. A szerkezeti terv egyeztetési stádiumban van,
nagyon fontos lenne, hogy a településnek legyen végre egy agglomerációval összehangolt
szerkezeti terve. És ami szintén nagyon fontos a helyi építési szabályzatnak a rendezése, ami a
mindennapos építési tevékenységet nagyon segítené. Emellett én nagyon fontosnak tartom a
fıépítészi munkában, hogy ez nem egy egyszemélyes feladat, ez egy csapatmunka, ahol, ha a
fıépítész jól végzi a feladatát, akkor a bizottságnak illetve a testületnek és a hatóságnak is egy
tanácsadó szervezetét tudja betölteni az összes adandó problémában. És ha ez nagyon jól
mőködik együtt, akkor ez nem csak itt marad az épületen belül, hanem kimegy a lakosság felé
is. Ehhez nagyon jó alkalom a rendezési terv készítése, amelyet széles körben a lakossági és
civilszervezetek egyeztetésbe való bevonásával kell megalkotni. Meg kell találni az
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egészséges kompromisszumot, amely csak akkor születhet meg, ha az emberek ismerik a
másik fél szempontjait is, és megpróbálják azt elfogadni. Azt gondolom, hogy a tervezésben
az egyeztetésnek nagyobb százalékot kell kitennie, mint effektíve a tervezési munkának.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban a legfontosabb feladatunk, gyakorlatilag az,
hogy elkészüljön a teljes településre szóló szabályozási terv, ugyanis a szabályozási terv
megvalósításával végre egy olyan végleges és jól használható terv kerül az építéshatóság
kezébe - illetve a helyi építési szabályzat megújulásával -, amivel elkerülhetıvé válnak az
állandó viták, és perek, amelyek sajnos az építéshatóságunkat erısen sújtják. Én bízom benne,
hogy ezekben a rendezési folyamatokban sikerül majd nagyon jó munkát végezni, illetve a
mőszaki irodán a településrendezési csoportban egy fiatal agilis településmérnöki
kolleganıvel fog tudni együtt dolgozni a fıépítész. Tervezünk további megerısítéseket is,
hogy bedolgozóként szintén sikerüljön forrásokat rendelni ehhez. Hiszen a testület
elkötelezett az ügyben, hogy hét év után elkészüljön a rendezési terv.
Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra, bocsátom a határozati javaslatot.

Horányi Márton képviselı: Ügyrendi javaslatot tennék. Én úgy emlékszem, hogy ez
nyilvánosan nem szavazható. Személyi kérdésekben titkos szavazás van, nem csak az ı
oldaláról, hanem a mi oldalunkról is.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen ez egy megbízási szerzıdéses konstrukció. Én nem
vagyok ennek ellenére, akkor szavazzunk titkosan.

Dr. Szente Kálmán polgármester technikai szünet rendel el.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A Képviselı-testület kilenc igen szavazattal és kettı
tartózkodással jóváhagyta a határozati javaslatot, hogy Ferik Tündét Solymár fıépítészének
bízzuk meg. Gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok a munkához.
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10/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Fıépítész megbízása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Ferik Tünde solymári lakost
bízza meg a tanácsadó fıépítészi feladatok ellátásával a fıépítészi tevékenységrıl szóló
190/2009. (IX.15.) korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A megbízás
kezdete 2010. február 1. napja. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a
megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester, aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: GIF irodavezetı, mőszaki irodavezetı, képviselık, irattár

A Képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı)
9 igen szavazatával és 2 fı tartózkodással hozta meg.

Ferik Tünde: Köszönöm a bizalmat. Én nagyon szeretném, ha jól tudnánk együtt dolgozni,
és további jó munkát kívánok.

2. napirendi pont: 21/2010 sz. elıterjesztés: A 30 és 31 hrsz. alatt felvett
ingatlanok megvásárlása, fizetési konstrukció (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Következı napirendi pontunk az elırehozott 21/2010
elıterjesztés. Ez a Solymár 30-31 hrsz-ú ingatlanok megvételéhez szükséges forrásokról való
döntés. Sajnos a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság hétfın nem tudott
ülésezni, mert ott külön is megtárgyaltuk volna még egyszer ezt a kérdést. De elkészítettünk
egy elıterjesztést ezzel kapcsolatban, hogy mi lehetne a fedezete ennek a vásárlásnak. Három
lehetıségünk van. Hitelfelvétel erre a célra, ingatlaneladásból megszerezni azokat a
bevételeket, amikkel ezt fedezni lehet, illetve arra is lehetıség van, hogy úgy írjuk ki a
közbeszerzést, hogy eleve - mivel a tulajdonos lízing cég - lízing koncepció alapján. Kérem a
testületet tárgyalja meg és hozzon errıl döntést, mert ezt be kell építenünk a
költségvetésünkbe.
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Földesi János képviselı: Milyen lehetıségeink vannak, hogy fizethetünk, hogyan kell
fizetnünk az eladónak? Ha egyben, egy összegben, akkor nyilván azt egy átmeneti idıszakra,
mert semelyik konstrukció nem fog azonnali pénzt eredményezni. Akkor azt át kell alaposan
gondolni, hogy ha az eladó egyben egy összegő kifizetésre gondol, akár lízinges vagy
részletfizetési alternatívája is lehet a vásárlásnak. Ezt jó lenne tudnunk elıtte, mert nekünk ezt
a szerint kellene kitalálnunk, hogy fogjuk tudni ezt finanszírozni. Mert hogy ha rögtön kell
fizetnünk, akkor olyan forrást kell találnunk. Még akkor is, ha ez késıbb egy ingatlan
fedezettel lesz visszapótolva, amikorra az átpörög azért az jó néhány hónap, vagy legalábbis
hosszabb idı, mint amennyi idı alatt a fizetési kötelezettség fennáll.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mivel itt mi írjuk ki a közbeszerzési pályázatot, ezért a
közbeszerzési pályázatban meg tudjuk határozni, azt a konstrukciót, ami a fizetés lesz, vagy
akár alternatívaként is felajánlani. Az biztos, hogy ez nem kis összeg, ennyi pénz az év
folyamán nem nagyon fog a rendelkezésünkre állni, hacsak valamelyik adó bevétel hirtelen
olyan nagy teljesítést nem mutat. Ezért emellé mindenképpen fizikailag forrást kell rendelni.
Én ezért leírtam azt a három megoldást, ahogy ehhez forrás rendelhetı. Én biztos vagyok
benne, hogy a lízing cégek számára lízing konstrukció is jó, hisz nekik mindegy, csak ne
álljon üresen, és ne álljon holt pénzük a rendszerben.

Budavári László képviselı: Én csak kérdezni szeretném, hogy nekünk feltétlenül el kell
döntenünk, hogy a három alternatíva közül melyiket választjuk? Mert én azt gondolom, hogy
valamelyest könnyebben tudnánk mozogni ebben a témában, ha nyitva hagynánk, vagy úgy
hoznánk meg a döntést, amelyik éppen a legkedvezıbb Solymár Önkormányzat számára.
Polgármester úr el kezd tárgyalni, megvizsgálja a lehetıségeket, és ennek függvényében,
amelyik konstrukció a legkedvezıbb a mi számunkra, azt választja. Ha ehhez be kell
áldoznunk ingatlant, akkor beáldozunk ingatlant, ha kedvezıbb egy lízing konstrukció,
amelyben kellı garanciákkal a tulajdonunkba kerül az ingatlan, akkor az. Azt azonban én nem
hiszem, hogy praktikus nekünk most kıbe vésni és bekorlátozni magunkat.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nekem egy kérdésem van, mit írunk a költségvetési
rendeletbe?
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Horányi Márton képviselı: Hasonló kérdésem van, mint a Lacinak volt az imént.
Gondolom, hogy az elıterjesztı körüljárta a mozgástereket. Itt három határozati javaslat van,
akkor szeretném a konkrétumokat tudni, hogy dönteni tudjak, ha ez a vagylagosság nem lehet,
tehát mire az ügylet realizálódik, addigra kialakul a finanszírozási forrása is, akkor kéne
tudnunk konkrétumokat, hogy most miért éppen a hitel mellett, vagy lízing mellett döntsünk.
Mert szerintem, van egy negyedik, egy kevert verzió is. Egy részét saját forrásainkból egy
részét külsı forrásokból finanszírozzuk. Illetve el tudok képzelni olyat, hogy nincsen
nevesítve az, hogy kölcsön vagy lízing, hanem külsı forrásból finanszírozzuk adott esetben.
Tehát ha így kell, ahogy az elıterjesztés szól, akkor - mivel az elıterjesztı így küldte be -,
gondolom vannak konkrétumok mögötte, hogy miért így szól a határozati javaslat.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Amennyiben bármelyik képviselı módosítani kíván, vagy
egy más határozati javaslatot kíván lehetıség van rá. Én gyakorlatilag három alternatívát
állítottam fel, mit lehet. Lehet, ahogy mondtad keverten is, de ezt a költségvetésünkben
szerepeltetni kell. Én legegyszerőbben a költségvetésbe - ha nekem kellene dönteni hitelfelvételként írnám be. Annak a hitelnek a közbeszerzését azonnal meg kell kezdeni, ez
körülbelül egyszerre tud lefutni a másik közbeszerzési eljárással, illetve egy kicsit késıbb.
Illetve az ingatlan esetében a tulajdon viszonyok rendezıdése úgy látom még mindig nem
várható, tehát egyelıre a közbeszerzést sem lehet kiírni. A hitel visszafizetését amennyiben
egy költségmentes elıtörlesztést kötünk ki, abban az esetben akár ingatlan eladásból, akár
más módon ugye vagy fel sem veszi az önkormányzat azt a hitelmennyiséget vagy más forrás
mozgósításával elıtörleszti. Ha most nekem kellene e közül a három közül döntenem, akkor
én azt mondanám, hogy a hitelfelvétel látszik a legjobb konstrukciónak.

Horányi Márton képviselı: Rendben van, de akkor gondoljuk tovább ezt a dolgot. És akkor
határozati javaslatként, amit te mondasz, kerüljön be úgy, mint hitelfelvétel, de akkor kerüljön
be esetleg egy olyan kitétel is - hiszen eszerint nem jártuk teljes körően körbe -, hogy melyik
a legkedvezıbb, tehát kerüljön bele egy olyan kiegészítés, hogy mire ez az ügylet
realizálódik, addigra a legoptimálisabb finanszírozási formával finanszírozzuk, ha kell
rendeletmódosítással, hiszen a rendeletünket úgyis többször fogjuk az év során módosítani.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van, ezért tartanám a legegyszerőbbnek, ha a
hitelfelvétel mellett döntenénk. Aztán hogy ezt módosítjuk még a közbeszerzési eljárás során
vagy más fizetési konstrukcióra kerül javaslat, akár részben így részben úgy, ez megoldható.
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Dr. Vigh Annamária képviselı: Elhangzott, hogy a jogi sorsa rendezetlen ennek az
ingatlannak, hogy az ingatlan tulajdoni lapján az CIB Ingatlan Lízing Zrt. szerepel, és én úgy
tudom, hogy a vételi ajánlatot ık is tették. Ugyan van a tulajdoni lapon egy CIB Property
javára szóló bejegyzés, amit elutasítottak, itt egy földhivatali eljárási hiba történt, ezt ugye
újra megpróbálják megtenni, de én úgy tudom, hogy a közbeszerzést ez alapján ki lehetett
volna már írni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem, nem lehetett kiírni, mert a tulajdonos, aki a
földhivatali lapon van, hivatalos iratban jelezte, hogy nem ı a tulajdonos. Tehát ilyen esetben
egy önkormányzat azt hiszem, ha elvárható gondossággal jár el, akkor nem tud kiírni egy
közbeszerzést, mert gyakorlatilag az a tulajdonos, aki a tulajdoni lapon van, hivatalosan
írásban, ügyvédi ellenjegyzéssel kijelentette, hogy nem ı a tulajdonos viszont a másikat meg
nem jegyezte be a földhivatal. Én nem akarok egy olyan ügyet csinálni, ami történt a múltban
ismerjük, polgári perünk van belıle nem is kis kártérítési összegre, hogy valami bizonytalan
tulajdoni viszonnyal kereskedjünk. Én egy tiszta helyzetet akarok látni, és ezért kérem
hónapok óta a céget, hogy legyenek szívesek már eldönteni, hogy kié az ingatlan. A
közbeszerzési tanácsadó már szinte mindent megcsinált, erre várunk. Egyébként azzal
kapcsolatban, hogy tett valaki egy ajánlatot, én tisztelettel jelentem, hogy hivatalosan a
Polgármesteri Hivatalba még semmilyen írásbeli ajánlat nem érkezett ezzel kapcsolatban.

Emesz Lajos képviselı: Amikor a testület határozott, arról hogy meg kívánja vásárolni ezt az
ingatlant nem gondolta végig, hogy gyakorlatilag mibıl. Az elıbb elhangzott, hogy az
Önkormányzat azért, hogy ezek az ingatlanok a tulajdonába kerüljenek, vegyen fel hitelt. Ha
megkérdeznénk olyanokat, akik sokkal jobban értenek a közgazdasághoz, egyetértenének-e
azzal, hogy az önkormányzat újabb adósságba kerüljön egy olyan ingatlan vásárlása kapcsán,
ami gyakorlatilag szerencsére nem mőködéshez, nem feladatok ellátásához kell, hanem távlati
célok megvalósítását szolgálná... Mondjuk én könnyő helyzetben vagyok, mert elejétıl fogva
nem értettem egyet ezzel a vásárlással, tehát én nyugodtan mondhatom azt, hogy nem tartom
jó konstrukciónak a hitelfelvételt erre az esetre. De ha már arról van szó, hogy a testület
többsége úgy döntött, hogy ezt meg kell vásárolni, akkor úgy hiszem, hogy a saját vagyonából
kellene áldoznia arra, hogy megszerez egy másik vagyontárgyat. Tehát gyakorlatilag
semmilyen szintő vagyonvesztés nem történik, a meglévıbıl vásárolja meg az újabbat.
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Értékében nagyobb különbségek nem lehetnek, és ekkor hosszabb távon sem terheli tıke,
illetve kamattörlesztés a pénzügyi költségvetésünket.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én úgy vélem, hogy egy adott esetben a hitelfelvétellel
annyit nyerünk, hogy nem kell sürgısen eladni ingatlanokat. Tehát bizonyos kamatveszteség
természetesen történik, viszont ha ezt a hitelt úgy írjuk ki, hogy mindenféle költség nélkül
elıtörleszthetünk, abban az esetben függıen az ingatlanpiaci helyzettıl valóban ingatlant
ingatlanra tudunk átkonvertálni és ahhoz a mozgáshoz, hogy ez a folyamat megtörténjen,
ahhoz egy hitelfelvétellel azt tudjuk finanszírozni. A hitelképességünket tavaly vizsgálták az
illetékes

szakemberek,

és

bıségesen

magasabbra

értékelték,

mint

a

jelenlegi

hitelállományunk. Akár két-háromszorosát is elérheti, úgyhogy gyakorlatilag ebbıl a
szempontból megvalósítható. Én ezt látom a leggyorsabbnak, mert egy ingatlan eladásnál
sosem lehet tudni, hogy menni idı alatt történhet meg.

Budavári László képviselı: Én teljes egészében egyet értek a polgármester úr által
elmondottakkal. Azt gondolom, hogy a hitel ebben csak egyfajta rugalmasságra ad lehetıséget
az Önkormányzatnak. Tehát ha jól vesszük fel ezt a hitelt, és akkor tudunk kilépni mikor
számunkra kedvezı, akkor igen is ez egy nagyon jó lehetıség. Emlékeztetnünk kéne a
képviselı urat arra, ami a tegnapi közmeghallgatáson is elhangzott, amikor megkérdezték
tılünk, hogy miért van erre szükségünk. És minimum hat érv hangzott el amellett, hogy ez
egy jelentıs és jó beruházás lehetne az Önkormányzat számára, amit nem szabadna kihagyni.
Én úgy gondolom túlpörgetni ezt a dolgot nem szabad az irányba, hogy ha törik ha szakad
nekünk ingatlant kell értékesítenünk. Nagyon jó köztes megoldásnak gondolom, hogy addig
amíg kialakulnak a számunkra kedvezı feltételek addig ezt hitelbıl finanszírozzuk, és utána
tudunk olyan konstrukció mellett kilépni belıle, ami nekünk kedvezı, nem pedig a
bankoknak.

Földesi János képviselı: Én úgy hiszem - és az elıbb is arra próbáltam utalni -, hogy a
hitelfelvétel itt az idısíkjában segíti az Önkormányzatot, és nem pedig finanszírozási célként
jelenik meg. Átmeneti idıszakra vonatkozó finanszírozás, ami lehet hosszabb-rövidebb
idıszak, hogy ne legyen egy kényszer az ingatlan értékesítés az Önkormányzat nyakában.
Egyébként hosszabb távon úgy hiszen és gondolom, hogy két-három éven belül az ingatlan
értékesítés egy kereset portékája lesz egy ilyen reflektált településnek, mint a mienk, és
minden további nélkül át lehet ezt majd akkor konvertálni, ha a költségmentes elıtörlesztés
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lehetıségét kikötjük. Márpedig ezt elmondta polgármester úr, akkor bármelyik pillanatban
lehet nullázni, illetve visszafizetni a hitelünket.

Emesz Lajos képviselı: Polgármester úrnak abban igaza van, hogy szerencsére Solymár
Önkormányzatának hitelképességi mutatói átlagon felüliek, nem is arról van szó, hogy ezzel
bármi probléma volna. Itt az a probléma, hogy sok a „ha”. Ha olyan hitelt tudsz fölvenni, ha
az elıtörlesztésed olyan konstrukcióban van, amit nem befolyásol a forint árfolyamának
bármilyen irányú mozgása, ha ez nem forintban történik. Tehát mindettıl függetlenül én
továbbra is tartom azt az álláspontom, hogy túlságosan eladósítani az Önkormányzatot nem
lenne szerencsés. A másik dolog, amikor ez az egész dolog elıször felvetıdött, már akkor is
kértem, hogy egy kétszáz milliós projekthez egy olyan gondolatsort, egy olyan elképzelést
kell hozzá tenni, ami ha nem is olyan hosszú távon, de középtávon be tudja mutatni, hogy
miért éri meg a projekt megvalósítása. Nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy mi emellett
az érv. Én a magam részérıl azért nem értettem vele egyet és ma sem értek vele egyet, mert
sokkal több olyan fajta fejlesztés és beruházás válik égetı kérdéssé Solymáron napjainkban,
aminek finanszírozásához ezt a pénzt jobbnak találom.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Van egy testületi határozat, aminek alapján betettünk a
költségvetésbe egy kiadást. Amirıl most beszélünk az ennek a másik lába. Tehát abban az
esetben, ha a képviselı-testület erre nem mond semmit, hogy mi legyen ennek a másik lába,
akkor kérem, hogy vonja vissza ezt a határozatát. Én azért készítettem ezt az elıterjesztést az eredeti szeptemberi határozatot én sem szavaztam meg -, hogy végre tudjam hajtani. Amíg
nincs ez meg, addig nem tudom végrehajtani. Tehát én azt szeretném, hogy olyan helyzetbe
kerüljek jómagam is és a polgármesteri hivatal is, hogy a képviselı-testület határozatát végre
tudjam hajtani.

Enczmann László képviselı: Az elsı ilyen megbeszéléskor a telekvásárlás kapcsán
meghatároztuk a forrást is, hisz épp az Angéla vetette fel, hogy addig nem szavazza meg. Ha
jól emlékszem arról volt szó, hogy hitelt kell felvennünk. A polgármester úrnak abban igaza
van, hogy ez egy átmeneti hitelfelvétel volna, csak valószínőnek tartom, hogy nem is 200
millióról fogunk beszélni, hanem sokkal kevesebbrıl. Ha holnap aláírhatnánk a szerzıdést,
akkor február 15-ig elvileg 200 millió szabad pénzeszközünk lenne. 108 millió forint a szabad
pénzeszközünk a beszámoló szerint. Ha minimum bejön a fele az iparőzési adónak, bejön a
fele az ingatlan adónak, amit március 15-ig be kell fizetni, az további 150 millió forintot
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jelent. Március 15-ig további 250 millió forint szabad pénzeszközünk van, amibıl valamit
valószínőleg el is kell költenünk mőködtetésre. De úgy gondolom, hogy a Marci által felvetett
javaslatnak ott lesz a realitása, hogy lesz egy szabad pénzeszközünk, amit be kell áldoznunk
akkor, és valamit pótolnunk kell. Ha ingatlan kell, akkor ingatlan, ha nem akkor hitel. Én
maximálisan egyetértek, hogy költségvetésben jelen pillanatban a hitelt állítsuk be, mint
forrás. És mint mindig, ahogy a szociális kérdésekben is rendszeresen költségvetést
módosítunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a forrása, éppen ezért mindent meghitelezünk.
Ugyanez az eljárás kicsit szabadon kezelve hitelt, és a konkrét szituációban pedig el fogjuk
dönteni, hogy mit teszünk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretnék annyit elmondani, hogy az
adók március 15-ig befolynak részben, hogy mennyi azt nem tudjuk, a szabad
pénzeszközünkkel bánjunk óvatosan. Mivel egyrészt mőködtetnünk kell a települést több,
mint két hónapon keresztül, tehát bérkifizetés történik közel 50 millió forintban. Több mint 50
millió forint a Lustige Zwerge Óvoda és a Kert utca számlák kifizetésre kell, hogy kerüljenek,
valamint be kell fizetnünk ezek áfa-ját is. A Magyar Államkincstár január-februárban
minimálisan finanszíroz, nem tudom, hogy települések jó része mibıl fizet ezekben a
hónapokban bért, de valószínőleg valamilyen mőködési hitelkeret terhére, mert máshogy nem
tud.

Földesi János képviselı: Annyit szeretnék csak hozzáfőzni, mint ahogy az elıterjesztés
módosító javaslatában olvasható, és ezt nem kell bele fogalmazni a határozati javaslatba, de
maximálnunk kéne, hogy maximum 200 millió forint erejéig a hitelfelvételre, a
folyófinanszírozásra meg úgyis kötelezettsége a polgármesternek hogy végre tudja hajtani a
költségvetésünket, azt meg ı úgyis el fogja tudni dönteni, hogy mennyi szükséges ennek a
jogügyletnek a lebonyolításához. Ha erre a célra maximáljuk a limitet, akkor azon belül teljes
körő mozgás tere van a polgármester úrnak a finanszírozás tekintetében.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Természetesen a mozgástér azt jelenti, hogy ezt is
közbeszereztetni kell, ahogy azt leírtam az elıterjesztésben, és ennek a folyamatát akkor be
kell indítanunk.

15

Kıvári András képviselı: Az én véleményem az, hogy 2010-ben ez az ingatlan egyszerően
nem ér annyit. Megkockáztatom, jelenlegi állapotában maximum 50-100 millió forintot érhet.
Ma 2010-ben figyelembe véve, hogy milyen gazdasági körülmények vannak, ez a
vállalkozásnak a jellegét, mit lehet vele kezdeni a jövıben. Szerintem százmilliókat kell
rákölteni, hogy ezt az ingatlant funkcionálisan használni tudjuk majd. Van néhány elınye az
kétségtelen, egyet is értek vele. Ilyen például a csatorna emelı kiváltása, vagy amit a
polgármester úr is említett a tőzoltóraktár kialakításának a lehetısége. Nyilvánvaló ez mind
pénzbe kerül, és hogy valamit is kezdjünk a meglévı épületekkel, ahhoz 100 milliók kellenek.
Nem értek egyet azzal az indokkal, hogy azért vásároljuk meg, mert néhány éven belül ez az
ingatlan valószínőleg többe fog kerülni, hogy ez által nyerészkedjünk egy óriási
kockázatvállalás mellett. Nekem tulajdonosi aggályaim vannak az ingatlannal kapcsolatban,
szerintem elég sok olyan akna lehet az ingatlannal kapcsolatban, amit ma még nem ismerünk.
Ami a legfontosabb, hogy közlekedési szempontból egy út kialakítása fontos lehet a patak
mellett, hiszen ott van önkormányzati ingatlanunk is. Viszont erre azt tudom mondani, hogy
ennek az esetleges kialakítása a be és kihajtás szempontjából problémás, tehát közlekedés
szempontjából rossz helyen van. Én eddig se támogattam, és a jövıben sem tudom támogatni
ennek az ingatlannak a megvásárlását.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyenlıre a megvásárlással kapcsolatos alapdöntésen túl
vagyunk, az árral kapcsolatban egy újabb döntés lesz, hisz ha megtörténik a közbeszerzési
eljárás, újra a testület elé fog kerülni, mivel a közbeszerzési döntést a testületnek kell
meghozni. Tehát akkor lesz helye annak, hogy arról vitatkozzunk, hogy ez az ár sok vagy
kevés. Egy biztos, amit még egyszer szeretnék elmondani, hogy mindenki számára világos
legyen, jelenleg bent van a költségvetésünk kiadási oldalán egy összeg. Amirıl most
beszélünk, ami ennek az elıterjesztésnek a tárgya, hogy a másik oldalát is biztosítsuk ennek
az összegnek. Mert ha nem így lenne, akkor a költségvetésünk végrehajthatatlan lenne, nem
lenne egyensúlyban, nem lehetne elfogadni. Akkor csak egy dolgot lehet tenni a kiadási oldalt
is kihúzni, de a kiadási oldalról már többször döntöttünk. Én szeretném, ha végre tudnám
hajtani a döntéseket, amik így se könnyőek. Bocsássuk szavazásra elıször a módosító
javaslatot.
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Módosító javaslat
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı testülete úgy dönt, hogy Solymár belterület 30
és 31-es helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokat hitelbıl kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lefolytatására. A Képviselı testület felkéri a polgármestert az önkormányzat számára
legkedvezıbb finanszírozási konstrukció kidolgozására.

Dr. Szente Kálmán polgármester : Aki egyet ért a módosító javaslattal, az kérem, most
szavazzon.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ellene 3, tartózkodás 1. Jóváhagyva a módosítási
javaslat.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (11 fı), 7 igen szavazatával 3 nem
szavazatával és 1 tartózkodással elfogadja a módosító javaslatot

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérem a Képviselı-testület, hogy aki egyet ért az egész
határozattal az most szavazzon. Három ellenszavazattal jóváhagytuk a határozati javaslatot.
Kérem, akkor hogy ennek megfelelıen a 2010-es költségvetés bevételi oldalán, a megfelelı
jogcímen egyelıre ezt szerepeltessük, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövı. És ahogy az
elhangzott,

ennek

megfelelıen

valószínőleg

a költségvetésünket

mindenféleképpen

módosítanunk kell majd.

11/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Solymár, belterület, 30 és 31 hrsz. alatt felvett ingatlanok megvételének finanszírozása
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Solymár, belterület
30 és 31 hrsz. alatt felvett ingatlanokat hitelbıl kívánja megvásárolni. Felhatalmazza a
polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására. A Képviselıtestület felkéri a polgármestert az önkormányzat számára legkedvezıbb finanszírozási
konstrukció kidolgozására.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, irattár

17

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı)
8 igen szavazatával 3 fı ellenszavazatával hozta meg.

3. napirendi pont: 15/2010 sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet
elfogadása (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ehhez kapcsolódóan most meghoztunk egy igen fontos
döntést. A költségvetési táblákba az eddig eldöntött sorok be lettek emelve. A szöveges
költségvetési rész a Képviselı-testület döntéseinek megfelelıen módosításra került. Igen
lényeges tétel a civilszervezetek támogatása. A hét során az Oktatási Közmővelıdési Ifjúsági
és Sport Bizottság együttes ülésén a Pénzügyi Bizottsággal meghozta határozati javaslatát
arról, hogy a 17 milliós keretösszegen belül a különbözı civilszervezetek mennyi támogatást
kapjanak, végül is 16 millió 950 ezer forint szétosztására került sor, ezt az elıterjesztés egyik
mellékletében tételesen is elolvashatják a képviselı társak. Így gyakorlatilag a megmaradó 50
ezer forintot a kulturális tartalék 6 milliós összegéhez soroljuk, így az idén a kulturális tartalék
6 millió 50 ezer forint lesz.

Budavári László képviselı: Arányait tekintve a korábbi támogatásokhoz, ez hogyan alakult?
Egy picit szemet szúrt nekem, hogy a Templom tér Alapítvány valamilyen oknál fogva annak ellenére, hogy egy a korábbinál nagyobb igényt adott be - még a korábbi támogatási
összeget sem kapta meg. Lehet tudni, hogy ennek mi az oka?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Most nincs jelen Novoszádek János a bizottság elnöke,
de jómagam is jelen voltam a bizottságok vitáján. Gyakorlatilag a bizottságok úgy vélték,
hogy a Templom tér Alapítvány olyan projekteket állított be tervei közé, amiket
mindenképpen meg kell csinálnunk és valószínőleg községi beruházásban. Konkrétan
ilyenekre gondolok, mint a parkoló kialakítása, a templom téri már elöregedett, elpusztult
fáknak a pótlása. Ezeket minden bizonnyal községi beruházásban kell megcsinálnunk, nem is
lenne szerencsés, ha azt mondanák az alapítványnak, hogy csinálja meg a támogatási
összegbıl. Mert egyelıre még a felmérések sem történtek meg. A tavasz folyamán több

18

környezetvédı szervezet és szakemberek is felajánlották a segítségüket, hogy a templom téri
fák, illetve a zöldfelületek helyzetét rendezzük. A bizottság azt javasolta, hogy ezeket a
feladatokat ne a Templom tér Alapítvány végezze. Ennek megfelelıen a tavalyi támogatását
egy minimális - talán tízszázaléknyi - összeggel csökkentette. De ez nem jelenti azt, hogy ne
ismerné el a képviselı-testület, vagy a bizottságok a Templom tér Alapítvány tevékenységét,
hisz láthatjuk, hogy milyen szépen formálódik a Templom tér. A 2009. évben is igen sok szép
projektet valósítottak meg.

Budavári László képviselı: Köszönöm szépen a tájékoztatást, engem megnyugtatott, és
remélem a Templom tér Alapítvány is kap egy hasonló komplex tájékoztatást, hogy tudja,
hogy ez az egész mibıl indult ki. Ezzel együtt viszont azt javasolnám, hogy a megmaradt 50
ezer forintot tegyük vissza az 1 millió 750 ezer forinthoz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Természetesen ez a Képviselı-testület hatásköre, csak
pontosan ez hangzott el a két bizottság ülésén, hogy talán nem kéne a Képviselı-testületet
ezzel „szórakoztatni”. Ugyanis, ha jól emlékszem úgy ment a vita, hogy néhány szervezetnél
vitatták, hogy többet vagy kevesebbet kapjon, és ezeket a végén újra tárgyalta a bizottság és
végén megmaradt ez az 50 ezres keret. Volt olyan döntés ahol az oktatási és pénzügyi
bizottság ellentétesen szavazott, és felvetıdött az az ötlet, hogy majd a Képviselı-testület
dönt, de pontosan az ilyen ügyeket nem akartuk ide a testület elé hozni. De ha te ezt
módosításként javaslod, akkor én szavazásra teszem fel.

Földesi János képviselı: Nem vitatom el Budavári képviselı társam ötletét, hogy ez az ötven
akár nem oszt nem szoroz. De ha megnézzük a sort, számos olyan tétel van, hogy ha
arányaiban nézzük, vannak, akiknek nagyságrendekkel többet jelent az ötvenezer forint, mint
a Templom tér Alapítványnak. Hat ilyen támogatás van, ami ötvenezerrel végzıdik. A
Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület kevesebbet kapott, mint a tavalyi évben, pont
ötvenezer forinttal. Elhangzott az elıbb a polgármester úrtól és nem akarom elvitatni a
Templom tér Alapítvány támogatásának a jogosságát, de úgy érzem azon a jogalapon, amit te
az elıbb megemlítettél jogosan tartana igényt más alapítvány is arra az ötvenezer forintra
vagy valamiféle többlettámogatásra.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt jelezni szeretném mindenkinek, hogy az elıbb említett
egyesület, ami potenciálisan a cserkészcsapatot jelenti, nem valamiféle büntetésként kapott
ötvenezerrel kevesebb támogatást, ezt félre ne értse senki. Egyszerően arról van szó, hogy a
két bizottság hagyományos sokéves gyakorlata az, hogy ha valamelyik szervezetnek kerek
évfordulója van, akkor egy picit, leggyakrabban ötvenezer forinttal megemeli az éves
támogatását. Ez történt a nevezett cserkészcsapattal is, hisz 2009-ben húsz éves
évfordulójukat ünnepelték. Ezért a cserkészcsapattól nem elvett a bizottság, hanem a 2008-as
szintnek megfelelıen támogatta. Tavaly elég sok évforduló volt, idén talán csak egy
szervezetnek van évfordulója. Ha ezzel kapcsolatban nincs más kérdés, akkor én szavazásra
teszem fel Budavári László módosító indítványát, hogy ezt az ötvenezer forintot, ami
megmaradt a civilszervezetek támogatásából ne a kulturális tartalék keret jogcímére tegyük,
hanem emeljük meg vele 1 millió 750 ezer forintról 1 millió 800 ezer forintra a Templom tér
Alapítvány támogatását. Aki egyet ért vele az kérem, most szavazzon.

A képviselı-testület a fenti módosító javaslatot - a civil szervezetek támogatásából
megmaradt ötvenezer forinttal a Templom tér Alapítvány 2010. évi támogatásának 1
millió 750 ezer forintról 1 millió 800 ezer forintra történı megemelése - a jelenlévı
képviselık (11 fı)
6 igen szavazatával 3 fı ellenszavazatával és 2 fı tartózkodással fogadta el.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Megkérdezem - akkor a civilszervezeteken túl vagyunk -,
valami javaslat érkezett-e még ehhez a kiküldött anyaghoz? Ha nincs módosítás, akkor
szavazzunk egységesen. Akkor szavazzuk meg, hogy jóváhagyjuk az elıbb megszavazott
módosítással a bizottság javaslatát.
Egyhangúlag jóváhagytuk a két bizottság javaslatát, tehát megszületett a 2010-es
költségvetésünkbe a civil támogatások listája.

A képviselı-testület az Oktatási, Ifjúsági, Közmővelıdési és Sport, illetve a Pénzügyi
Bizottság civil szervezetek 2010. évi támogatásáról szóló javaslatát a jelenlévı képviselık
(11 fı) egyhangú
11 igen szavazatával jóváhagyta.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy általában még a
költségvetésben szereplı anyagokhoz hozzászólás, módosító javaslat van-e?

Horányi Márton képviselı: Nekem két problémám volt a költségvetéssel, az egyikrıl
döntöttünk az elıbb, ez volt az Opel telek, a másik pedig a beruházások alakulása. Tegnap
este kaptam meg e-mailben a nyolcas számú melléklet 9 oldalas táblázatát, ami gyakorlatilag
ezt hivatott tárgyalni, ha jól értelmeztem. Viszont hogy az adatokat tudjam benne azonosítani,
ahhoz szeretnék majd segítséget kérni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez a táblázat 2009-es ügy.

Horányi Márton képviselı: Tudom, de ezt kértük. Nem tudom, hogy az Érchegyi úr vagy a
pénzügyi iroda készítette, hogy kihez forduljak majd? Mert olyan jellegő problémáim vannak,
hogy például itt a végén - és én ezt nem vitattam soha - a meglévı hiteleinkkel kapcsolatos
tételek is szerepelnek ezen a soron. Itt 90 millió forinttal szerepel az utolsó információ, amit
kaptunk a hivataltól, az meg 69 millió 810 ezer forintos 2010. évi terhekrıl szól. Biztos mind
a kettı igaz a maga szempontjából, csak nem tudom, hogy hogyan kell ezt összehozni.
Valószínőleg ez a jóteljesítési garancia belejátszik, ez a 27 millió, viszont akkor már átfordul
és ellentétes elıjelő eltérésen van. Tehát ilyen jellegő ügyek miatt szeretnék valakivel errıl a
tábláról beszélni, és a kérdésem akkor arra irányult - amire meg is kaptam a választ -, hogy
ezek szerint akkor Érchegyi úrhoz fordulhatok.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én is el tudom mondani. Eredetileg a költségvetésünkbe
a 69 nem tudom mikor hangzott el, de én is úgy emlékszem és tegnap ezt is vetítettem ki a
közmeghallgatáson, hogy kétszer 31 millió a terhelés a régebbi hiteleinkre, ez 31 millió
tıketörlesztés és 31 millió kamatteher. Ez ugye a 2005-ben közbeszereztetett nagy útépítési
fejlesztési hitel, fıleg annak a tıke és kamatterhei, illetve Hutweide csatornázásának tıke és
kamatterhei. A 27 millió 80 ezer forint, ami ott megjelent, az ugyanennek a nagy útépítésnek
a jóteljesítési garanciája. Itt ugye az év során akkor, hogyha lejár ez a három éves garancia,
hisz ezek az utak döntı többségében végleges mőszaki átadásra 2007. évben kerültek. Ehhez
következett a három év jóteljesítési garancia, az év során a mőszaki ellenırökkel, mőszaki
mérnökökkel elvégezzük ezeknek az utaknak a tételes bejárását és a három nagy kivitelezı
cég, tehát a Strabag, Swietelsky és a Vianova. Ezeknél kettınél van ilyen jóteljesítési
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garanciális visszatartás. Amennyiben a mérnökök nem találnak hibát, és megállapítják a jó
teljesítést, akkor keletkezik ez a fizetési kötelezettségünk. Tehát ez szerepel ezen a soron.

Horányi Márton képviselı: Polgármester úr nem ebbe kívántam én belemenni, meg
mondom ez egy kilenc oldalas tábla. Én az adatot az utolsó hivatalos beszámolóról a
háromnegyed éves beszámolóból vettem, ahol van egy táblázatunk, egy huszonöt éves
kitekintés, hogy hogyan fog alakulni a következı években a törlesztésünk. Abban 70 millió
forint van, 69 millió 810 ezer. Itt meg 90 millió. Valóban abban valamilyen oknál fogva nem
szerepel az a 27 milliós tétel. Én csak szeretném tisztán látni, hogy melyik mire épül, a
differenciák mibıl vannak. És ez csak egy kiragadott tétel volt, hogy ha most azt mondod,
hogy menjünk bele részletesen, akkor bele mehetünk, de nem biztos, hogy a testületi ülésen
kéne az én alul informáltságomat helyrerakni, mert én csak kérdeztem, hogy kitıl tudnék
többlet információkat szerezni a táblázattal kapcsolatban.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én ezt tudtam elmondani. Itt még az lehetett egy
félreértés, hogy a 69 millió teherhez képest, hogy ebben az utolsó sorban, amirıl beszélünk ez
a bizonyos 90 millió 690-es végzıdéső sor ezekbe, itt jelezzük is hogy új. Olyan új beruházási
kategóriába tartozhat, hogy idei terhelés, de Érchegyi úr, a jegyzı úr vagy a pénzügyi iroda
tudnak ebben tájékoztatást nyújtani.

Földesi János képviselı: Szavazás elıtt, ahogy mondtad, amire egy rendkívüli testületi ülés
keretében kerül majd sor, azelıtt látja-e még a Pénzügyi Bizottság a költségvetést?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valószínőleg már nem fogja látni. Eddig most már ez
rekord költségvetés, ami rekord gyorsasággal is készült, hisz általában március elejére
szoktunk költségvetést összerakni. Ezen nagyon sok ember nagyon sokat dolgozott, amiért én
külön is szeretném megköszönni a pénzügyi iroda, jegyzı úr és Érchegyi úr munkáját, mert
nem volt ez egy egyszerő dolog, ezt a költségvetést február elejére ilyen állapotba összerakni.
A mostani döntéseink átvezetése megtörténik, a módosítási javaslatokat most még meg lehet
tenni, természetesen most már szigorúan meg kell jelölni a másik oldalát a forrásnak,
amennyiben ez kiadásnövelési javaslat. Gyakorlatilag jövı hétre elkészítjük a végleges
letisztázott verziót, tehát kétszer látta a pénzügyi bizottság, háromszor testület és negyedikre
be tudjuk terjeszteni végszavazásra. Azt a képviselık többé-kevésbé tudják, hisz ismert az
államigazgatási eljárási rend, de a lakosságnak és tévénézıknek mondom, hogy ilyenkor
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kezdıdik el igazán a munka innentıl kezdve a pénzügyi iroda dolgozói heteken keresztül
számolni fognak, és táblázatokat készíteni, hogy ezt a Magyar Államkincstár számára le
tudják adni. Ugyanis a finanszírozásnak, normatívák lehívásának az a feltétele, hogy az
elfogadott költségvetési rendeletet és a szükséges kincstári táblákat kellı idıben benyújtsuk a
Magyar Államkincstárnak. Megkérdezem, hogy van-e még valamilyen módosító javaslat? Ha
nincs, akkor tulajdonképpen nem kell errıl az anyagról külön szavaznunk, hisz végszavazásra
külön ülés keretében kerül sor. Akkor így ezt az anyagot tudomásul vettük, és akkor jövı
héten a rendkívüli ülés keretében végszavazásra kerülhet a költségvetés.

4. napirendi pont: 17/2010 sz. elıterjesztés: Babicsek József és neje
ingatlanvételi

kérelme

(7149

hrsz.)

(Településfejlesztési

és

Vagyongazdálkodási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Elıre szeretném szintén a lakosságnak mondani, hogy a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság igen sok ülést tart, nagyon sokszor
kapunk olyan visszajelzést, hogy tesznek beadványokat ingatlan, telekhatár rendezési
ügyekben és ez igen lassan halad, sajnos rengeteg van. A bizottság ezeket folyamatosan
dolgozza fel, a mostani testületi ülésen is igen sok ilyen dologról döntünk, és én egyetértek
Budavári Lászlónak a bizottság elnökének azzal az éves beszámolójában is megfogalmazott
kívánságával, hogy ennek az eljárás rendjét módosítani kéne, és az SZMSZ-t ennek
megfelelıen kéne átalakítani. Hogy minden ilyen apró ügy ne kerüljön a Képviselı-testület
elé, mert ez lassítja a folyamatokat. Térjünk rá akkor az adott kérdésre.

Budavári

László

Településfejlesztési

és

Vagyongazdálkodási

Bizottság

elnöke:

Gondolom, mindenki megkapta az adott anyagot, és látta, hogy mirıl van szó. Röviden
összefoglalva, a Mély utca Kert utca építése során a Hosszú utcába is ez a rendezés
valamelyest befordult és kialakításra került az Önkormányzat számára egy közterület. Ezzel
határos a Babicsekék telke, ami viszont többek között az útleadások kapcsán a 700 m2-es
beépíthetıségi alapérték alá ment. Tény hogy ık a közterületünk egy részét el is birtokolták,
ugyanakkor javaslatot tettek arra vonatkozólag, hogy rendezni kívánják ezt az egészet, még
pedig olyan formában, hogy egy olyan terület nagyságrendet vásárolnának meg a mi
közterületünkbıl, ami lehetıvé tenné számukra, a jelenleg be nem építhetı területet
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beépíthetıvé növelni. Errıl szól az elıterjesztés, ennek megfelelıen nekünk 163 m2-es
területet kellene értékesítenünk feléjük. Ezt megtárgyalta a bizottság és támogatta ezt az
elképzelést, hiszen minden normális gondolkodás oda mutat, hogy ıket nem kéne
ellehetetleníteni, nekünk pedig a közterületbıl ez olyan mértékben nem hiányzik, ezért tettünk
rá javaslatot.

Földesi János képviselı: Nem tudom ki kapott papír alapon kinyomtatott térképet, amit a
Blum Gábor készített 2009 nyolcadik hó 25-én, illetve ki vetette ezt össze az elektronikusan
megkapott pdf dokumentummal, mert ezek köszönı viszonyban sincsenek egymással. Amit
mi kaptunk, azon a helyrajzi számok sem ott vannak, a telekalakítások sem úgy vannak.
Szeretném tudni, hogy akkor melyik az igaz. Ami most a kivetítın látszik ahhoz képest ez a
kinyomtatott papír köszönı viszonyban sincs.

Budavári László képviselı: Ez nem is errıl szól. Nem egyrıl beszélünk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A félreértést az okozta, hogy van egy másik elıterjesztés,
ami följebb van ettıl, de nem ugyanez, hasonló helyrajzi számon. Tehát ez egy másik ügy.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hogy mindenki értse, sokszor elhangzik kritikaként, hogy
helyrajzi számokkal dobálózunk és nem értik. Természetben ez a Mély utcánál a Pemü
mögött a Hosszú utca – Kert - Mély utca sarkán levı terület. Ha nincs több hozzászólás, akkor
felteszem szavazásra a kérdést. Ki az, aki támogatja a Vagyongazdálkodási Bizottság
javaslatát? Kettı tartózkodással jóváhagytuk.

Földesi János képviselı: Vagyontárgy értékesítéséhez minısített többség szükséges és nincs
jelen két képviselı a teremben.

A titkárnı a hiányzó képviselıkért indul, majd a két képviselık –Gaál Gergely és Horányi
Márton - visszatér az ülésterembe.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igazad van. Akkor határozathozatal következik. Aki
egyetért a Vagyongazdálkodási Bizottság elıterjesztésével, az most szavazzon. Kettı
tartózkodás és 11-en vagyunk így meg kapta a minısített többséget az elıterjesztés.
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12/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Babicsek József és neje ingatlan vételi kérelme (7149 hrsz.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Solymár,
7149/2 hrsz. alatt felvett, 1085 m2 alapterülető, kivett, közterület megnevezéső ingatlanból –
a 7151/1 hrsz. alatt felvett ingatlanhoz közvetlenül csatlakozó – 163 m2 területet
forgalomképes vagyonkörbe sorolja és Babicsek József és neje részére értékesíti azzal a
feltétellel, hogy a vevı vállalja az értékesítés során felmerülı összes költséget.
A vételár 12.000 Ft/m2+ÁFA+egyéb (telekalakítási, földhivatali stb.) költség.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: GIF irodavezetı, mőszaki irodavezetı, képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı)
9 igen szavazatával és 2 fı tartózkodással hozta meg.

5. napirendi pont: 18/2010 sz. elıterjesztés: Solymár Nagyközség szabályozási
tervének felülvizsgálata (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: A röviddel ezelıtt megválasztott új fıépítész asszony
kérte, hogy az eddigi eljárás renddel ellentétben ne foltonként történjen a szabályozási terv
elkészítése, hanem készüljön az egész községre érvényes szabályozás. Persze ez nem azt
jelenti, hogy az a jelenleg futó szabályozás, mint például a Hutweide szabályozása, ettıl most
megáll, hiszen az már folyamatban van. Hanem az egész településre készüljön el a
szabályozási terv, mert ezzel nagyon sok hibát kiküszöbölhetünk és ugye a költségvetésünkbe
már a pénzügyi részeket - a szabályozási terv megrendelését is - úgy áraztuk be, hogy ez
megvalósítható legyen. Ezzel együtt módosításra kerülne a Helyi Építési Szabályzat is, és
ezzel végre lenne egy használható joganyagunk. Elnök úr kívánsz hozzászólni?

Budavári László Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Az
érthetıség kedvéért - mert pont itt merült fel, hogy mi elég sokat fizettünk már ilyen különféle
tervekre - itt most arról van szó, hogy a per pillanat meglévı szabályozási tervrészeink mellett
nem igazán tud a hivatal tisztességesen dolgozni. Tehát ahhoz hogy jól, hatékonyan és
egységesen lehessen ezt az egész kérdést kezelni, ahhoz ezt sajnos nem ússzuk meg.
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Valamikor rá kell szánni magunkat, praktikusan most, hogy az egész településre egy egységes
szabályozási terv készüljön.

Horányi Márton képviselı: Ilyen nem készült még? Nem is volt megrendelve?

Budavári László képviselı: Nem ilyen még nincsen. Ilyen szabályozási tervünk még nem
volt. Részletekben volt, például elkészült a Hutweidére, de nincs egy egységes egész, ami
alapján kezelni lehet. Nyilván ha elkészül majd ez az új, akkor a meglévı egységeket ebbe
beemelik, beillesztik a többihez. Nyilvánvaló azt nem fogják újra formálni, de annyi hibától
terhelt és annyira nincsenek összefüggésben ezek a dolgok, hogy így nem lehet kezelni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én erre annyit tudok mondani, veled teljesen egyetértve,
és igaza van Emesz Lajos képviselı úrnak, hogy ÁRT-énk volt, sok évvel ezelıtt a Pestterv
készítette ezt a legutóbbi szabályozási tervet. Most gondoljunk bele, hogy egy 2000-es
térképen a szabályozási vonal egy másfél milliméteres vastag vonallal van jelölve, amivel
igen nehéz dolgozni a mai kor követelményeinek megfelelıen.

Földesi János képviselı: Ami ehhez tartozik, és a Marci kérdése is erre irányult: ugye tegnap
a közmeghallgatáson látható is volt a településfejlesztési koncepció. A koncepcióra fizettünk
ki sok-sok forintot, és a településfejlesztési koncepció fordult most a végére, gyakorlatilag azt
fogjuk nem túl sokára elfogadni, és annak kapcsán, az alapján kell majd az építési
szabályzatot elkészíteni. Itt vannak már a méretek, és a beépítési százalékok és mindenféle
egyéb szabályozva, ami a koncepcióban nincsen. Ez tulajdonképpen ott kubaturájában van
megjelölve, hogy körülbelül mik a távlatok, hol mit lehet és szeretnénk tenni. Arra fizettünk
ki egy csomó pénzt, és az húzódott el ilyen sokáig.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van. Tehát a Településfejlesztési Koncepció és a
TSZT, ezt se felejtsük el a Település Szerkezeti Terv is elkészült.

Budavári László képviselı: Csak egy kiegészítés. Ez nem egy külön költség, ami majd még
jelentkezni fog. Ezt mi a költségvetésbe beépítettük. Tervezve van.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Jó köszönöm szépen, ha más hozzászólás nincs, akkor én
fel is tenném szavazásra. Ugye itt arról van szó, hogy indítsuk meg a folyamatot, tehát erre
egy határozatot hoz a testület. Aki egyet ért ezzel a határozattal az kérem, szavazzon.
Egyhangúlag jóváhagytuk.

13/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Községi szabályozási terv felülvizsgálata
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított 20/2001.
(IX. 20.) helyi önk. rendelettel elfogadott Solymár Nagyközség helyi építési szabályzatának
és szabályozási tervének a felülvizsgálatát rendeli el. Az új tervnek és rendeletnek a már
korábban külön szabályozott területekre is ki kell terjednie.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: mőszaki irodavezetı, képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú
11 igen szavazatával hozta meg.

6. napirendi pont: 19/2010 sz. elıterjesztés: Jóna Géza ingatlan felajánlása
vételre (128/2 hrsz.) (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez az ügy még mindig a Ringler ház fent a hegyen?
Akkor jubileumi századik alkalommal kerül a bizottságok és a testület elé ez a kérdés,
úgyhogy én már nem tudom követni a folyamatokat. Elnök úrnak át is adom a szót.

Budavári László képviselıTelepülésfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke:
Igazából mi is egy kicsit nehezen tudjuk már követni, mert ugyanebben a témában,
ugyanebben a felállásban, ugyan azok az érvek mellett már néhányszor beszéltünk errıl. Nem
látja a bizottság igazából ennek a teleknek a megvásárlását olyan fontosnak, hogy ezt
támogathatná. Tehát nem képez most olyan értéket a számunkra, sem rövid távon sem hosszú
távon, ami mellett mi egy ilyen befektetést eszközölni szeretnénk, tehát nem támogattuk ezt a
kérést. De ez most negyedszerre van a testület elıtt úgy nagyjából.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen itt az a probléma, hogy szép ingatlan, jó ingatlan, de
ugye házrész, megközelítési problémák vannak és egyebek is. Meg szeretném kérdezni a
testületet, kinek van hozzászólása? Nincs. Aki támogatja a bizottság javaslatát, az kérem,
most szavazzon.
Egyhangúlag jóváhagytuk a bizottság javaslatát. Tehát nem élünk ezzel a vétellel.

14/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Jóna Géza ingatlan felajánlása vételre (128/2 hrsz.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Jóna Géza kérelmét nem
támogatja. A képviselı-testület nem kíván élni a Solymár, belterület 128/2 hrsz. alatt felvett,
1482 m2 alapterülető ingatlan vételi ill. bérleti lehetıségével.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú
11 igen szavazatával hozta meg.

7. napirendi pont: 20/2010 sz. elıterjesztés: Piszár Zsolt (7152 hrsz-ú ingatlan)
területrendezési ügye (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez a Kert utca szabályozása során, illetve ennek a
tömbnek szabályozása során egy telekalakítás szintén, ami az elıbb egy félreértés kapcsán
összekeveredett a Hosszú utca szabályozásával. Át is adom a szót a bizottság elnökének.

Budavári László Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Azt
hiszem ez a téma sem új, ez is futott már elıttünk. Annak idején a Kert utca Mély utca
útépítése kapcsán, több rendezési téma is elıkerült. Az egyik volt az, amirıl itt most
konkrétan beszélünk. Akkor tett az Önkormányzat - én úgy gondolom, hogy - egy nagyvonalú
gáláns ajánlatot, ami arról szólt, hogy ezt az érintett ingatlant egy másik út leadása kapcsán,
egy olyan kellemetlen helyzetbe hozza, hogy gyakorlatilag egy nagyon picire és egy pici
telekre vágta volna szét. Erre mi azt javasoltuk anno, hogy a mi közterületünket egyelıre
csapjuk hozzá, hogy használhatóvá váljon, ne foglalkozzunk még idıbeli lefutassál, hogy ez
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meddig történik, de ideig-óráig megoldást adhatott volna erre az egész kérdésre. Aztán
tulajdonképpen az élet egy kicsit javított a pozíciónkon, mert az út építése során sikerült úgy
kialakítanunk a nyomvonalvezetést, hogy nem is érintette ezt az ingatlant. Mi továbbra is
fenntartottuk a javaslatunkat, de ezzel nem kívánt élni az ügyfél, sıt az ügyvédje által
megfogalmazásra került javaslatok mindegyike arra irányult, hogy valamiféle megváltást,
pénzbeli ellenértéket, vagy valami ilyesmit szeretne, aminek igazából mi nem látjuk a
jogalapját. Ezért mi ezeket nem is tudtuk támogatni, úgy hogy nem kívánunk ezzel a
késıbbiekben foglalkozni ilyen értelemben.
Ez egész egyszerően úgy nézett volna ki úgy globálisan és leegyszerősítve ilyen hétköznapi
nyelvre, hogy mindenki bedobta volna a földterületét egy közös kalapba, abból levettük volna
azt, ami az út, közterületek javára szolgál, ezt százalékosan vissza lehetett volna minden
területre osztani, és ennek megfelelıen kellett volna mindenkinek leadni, újra osztani. Most ez
természetesen nem ment, nem mőködött. Mint ahogy sajnos többfelé nem mőködik, vagy
szinte sehol nem mőködik.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én is úgy vélem, hogy egy rendkívül korrekt és pozitív
ajánlat volt ez a testület részérıl, beleıszültünk, míg ott megoldást találtunk az út elhúzásával,
elterelésével. Nagyon sok problémát okozott ez nekünk. Volt olyan rész ott, ahol a lerakott,
lebetonozott útszegélyt négyszer kellett kiszedni. Szóval ez borzasztó volt akkor számunkra
és veszélyeztette az egész projektet. Én is úgy vélem, hogy a bizottság és a Képviselı-testület
egy korrekt ajánlatot tett, hát talán nem kéne mindig az ügyvédekre hallgatnia az embereknek.

Budavári László képviselı: Még egyetlen egy kiegészítést szeretnék hozzátenni. Sajnos még
mindig nem értik meg az emberek azt az egyszerő tényt, hogy azáltal, hogy mi utat építünk
azokon a részeken, meg máshol is bárhol, ugye jelenesetben mennyit áldoztunk. 170 milliót
áldoztunk erre, jól emlékszem a számra?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egész pontosan, hogy ha beleszámoljuk a
közmőáthelyezéseket, a plusz világítást, amit készítettünk, mindennel együtt ez körülbelül egy
200 milliós beruházás.

Budavári László képviselı: 200 millió forintot áldoztunk annak a területnek a korrekt
megközelíthetıségére, ezzel az ottani ingatlanok értéke nagyságrendekkel növekszik. Ezt
egyszerően nem akarják tudomásul venni a lakosok. Tehát az út nem a mi érdekünket
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szolgálja, hanem az övékét. Ahhoz hogy ezek megvalósuljanak valamilyen szinten végre
tudatosulni kéne bennük, hogy legalább az útnak a területrészét át kéne, hogy adják ingyen és
bérmentve, hiszen ezzel tudunk csak utat kialakítani, és ezáltal fog a területük sokszorosával
felértékelıdni. Ez nem akar valahogy az embereknek igazán tisztán a fejében összeállni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy én tudok olyan
Solymárral szomszédos önkormányzatot, ahol az új belterületbe vonással kialakított az
önkormányzat egy olyan általános szabályt, hogy ha valahol lakóterületet akarnak csinálni,
60-80 százalékot!! kell leadni az önkormányzat részére a területbıl. És akkor az
önkormányzat abból kialakítja az utakat, illetve neki is lesz néhány telke. Itt pedig, számomra
teljesen érthetetlen módon, néhány négyzetmétert le kell adni tulajdonosoknak azért, hogy
saját maguknak legyen út. Maximálisan egyetértek az elnök úr álláspontjával.

Földesi János képviselı: Egy mondatot kapcsolnék Budavári László képviselı társam által
megvilágított részhez, hogy ez a befektetése a tulajdonosoknak. Ez egy befektetés, ami neki
nem effektív pénzbe kerül, hanem a naturáliában meglévı ingatlanának rendelkezésre
bocsátásával következik be az értéknövekmény. Egyébként gyakorlat, és sok ilyen területet
tudunk mondani, nem kell messzire menni a Sport utcában sok olyan ingatlan van, ahol 350400 négyzetmétereket is leadtak a Sport utcára és még fizették is az összes többi vonatkozó
részét. Tehát ez nem egy különleges történet, nyilván arányaiban kell vizsgálni, de számtalan
ilyen van.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, akkor ha jól látom nagyjából egységes
az álláspont, tehát akkor úgy teszem fel szavazásra, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
az kérem, most szavazzon. Egy tartózkodással jóváhagytuk a bizottság javaslatát.

15/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Piszár Zsolt (7152 hrsz-ú ingatlan) területrendezési ügye
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Piszár Zsolt kérelmét nem
támogatja. Nem biztosít csereterületet a 7152 hrsz. alatt felvett ingatlant érintı útkorrekció
miatt leesı területekért. A területrendezésbıl eredı jelentıs értéknövekedésre tekintettel – az
egy tömbön belüli ingatlantulajdonosoknak – célszerő lenne kompenzációs alapot létrehozni
az útleadásban nagyobb területtel érintettek részére.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
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Kapják: képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı)
10 igen szavazatával és 1 fı tartózkodással hozta meg.

8. napirendi pont: 22/2010 sz. elıterjesztés: A Budapest-Esztergom vasútvonal
új solymári megállójának elnevezése (Oktatási Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Tegnap a közmeghallgatáson is említettem, illetve már az
interneten is jött javaslat ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy a Magyar Állam Vasutak
megkereste Solymár Önkormányzatát, hogy tegyen javaslatot az új solymári vasúti megálló
elnevezésére. Ez az új solymári vasúti megálló körülbelül a Pemü vonalában lesz lenn a
völgyben, a Csısz utca végén ahol mindig is volt egy sima biztosítatlan andráskeresztes vasúti
átjáró. Régebbrıl még emlékszünk, volt ott egy kis vasúti ırház is az átjárótól nem messze.
Ebben a kanyarban egy pályakorrekcióra kerül sor, tehát a vasúti pálya a jelenlegi helyérıl
kiegyenesedik és átkerül a jelenleg a nádas felé levı nyárfásba. Ott van egy még talán a Pilis
Völgye Mgtsz által telepített nyárfás. Ebben a nyárfásban kerül kialakításra a P+R parkoló és
a vasúti átjáró. A MÁV azzal fordult hozzánk, hogy adjunk nevet ennek az állomásnak, illetve
javasoljunk nevet, hiszen ezt mindenféle földrajzi bizottság, meg névbizottság meg még sok
bizottság meg fogja tárgyalni. A MÁV a Solymár Völgy és a Solymár Patak elnevezéső
állomás nevekre tett javaslatot, és hozzátette, hogy ı azt szeretné, ha egyszerő nevet
választanánk. Lehetıleg kerüljük az ilyen felsı, alsó, középsı típusú megállóhelyeket,
kötıjeles megoldásokat. És természetesen feltétel, hogy ilyen nevő megállóhely ne legyen
már Magyarországon, mert akkor az összekeveri az Elvirát nagyon. Elvira alatt a MÁV
informatikának a keresı programját értjük. A MÁV természetesen erre is gyors választ vár
tılünk, ezért beterjesztettem azt, ha már ülésezett két bizottság is ugye a civil szervezetek
támogatásával kapcsolatban. A bizottság két nevet javasolt, a Solymár Szélhegy, illetve a
Solymár Kálvária megállóhelyet. Ehhez az interneten azt hiszem még a Solymár Barackos
vagy Barackos liget címő javaslat is érkezett.

Földesi János képviselı: Én elolvastam a csatolt dokumentumot, amit pdf-ben kaptunk meg.
İk ugye itt hivatkoznak a rendelkezésre, hogy milyen szempontrendszer szerint kell
megalkotni ezt az elnevezést. Hát nem tudom, hogy akkor ezek szerint megfelel-e, ami itt
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javasolt. Én a magam részérıl egyébként a Solymár Kálvária megálló nevet javasolnám, bízva
abban, hogy el fogja fogadni a MÁV, mert lehet, hogy én nem olvasom rendesen, de
szerintem ez nem jó nekik.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, na most itt van egy olyan mondat, ami a névadás
elfogadott alapelveirıl szól: „Azonos közigazgatási területen létesülı új vasútállomás nevének
kialakítására nem használható elıtagként a közigazgatási egység neve” tehát akkor lehet,
hogy nem adhatjuk úgy a javaslatot, hogy Solymár Kálvária csak Kálvária.

Földesi János képviselı: Igen csak itt felvetıdik megint az a kérdés, és ebben igazuk van a
Marciéknak, hogy van egy Kálvária már a faluban a régi kálvária a Kálvária utcában. Ugye ott
megmaradtak annak a részei. Az meg az új. Nem lesz kicsi a valószínősége, hogy Krendlék
mellett elmegy a vasút, ez kevésbé valószínő. Jó, tehát lehet, hogy a Szélhegy az
egyértelmőbb földrajzi hely. Csak nem tudom, hogy jól van-e írva, mert kötıjellel kellene írni
a Szél-hegyet.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szerintem is valószínőleg, kötıjellel kéne írni azt, hogy
Szél-hegy, illetve ezt meg kell nézni. Egyszer azt mondta a nyelvtantanárom, és utána jól
fejbe is vágott, hogy mondjak olyan idegen eredető magyar szót, amiben ch van, és azt
mondtam neki, hogy Lánchíd.

Dr. Vigh Annamária képviselı: Itt elhangzott, hogy a régi neve ennek az volt, hogy Tölgyes
Erdıcske. Nem lehet abból kiindulni, a Tölgyesbıl? Tölgyes Völgyes megálló.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tölgyes Völgyes? Na azért hülyét ne csináljunk
magunkból. Azért el kell, hogy mondjam ez után a megálló után mintegy 1 kilométerre, a
következı nagyobb kanyarban lesz egy újabb megálló, ami ugyan Pilisvörösvár Mátyás utca
azt hiszem, de az lesz a Pilisszentiván, ha minden igaz. Tehát Pilisszentivánnak lesz
vasútállomása. Na most a Tölgyes az azért nem lenne jó, mert talán még létezik, nem tudom
rég jártam arra és a vasúti állomás neveket hévre is kell értelmezni. Tölgyes megálló van a
gödöllıi hév vonalán, Mogyoród és Gödöllı Erzsébet park között. Tehát van egy tölgyes nevő
megállóhely. Például a vasúti megálló ezért Aquincum felsı, mert a hévnek van lenn egy
Aquincum megállóhelye, tehát nem lehetett az is Aquincum. A Tölgyes Völgyes meg kicsit
olyan csacsipacsi.
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Enczmann László képviselı: Tényleg röviden, a Kálváriával egyetlen egy apró gondom van,
a solymáriak számára a kálvária az a Kálvária út és a kálvária környéke. Ez valóban igaz,
hogy kálvária volt, ez volt az öreg kálvária, a svábok így is nevezték anno ezt.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt majd megnézzük a helyesírásilag, hogy helyes, vagy
hogy szerepel a térképeken. Akkor legyen így önmagában Szél-hegy, ez a konszenzus?
Mondjuk úgy hogy Solymár Szél-hegy vagy Szélhegy, hogy ha nem fogadják el a solymár
elıtagot, legyen ez a határozatban, jó? Tehát akkor az xy helyére írjuk be azt, hogy Solymár
Szél-hegy vagy Szélhegy, tehát így legyen a határozat, és akkor majd meglátjuk, hogy mi az,
ami nyelvtudományilag alkalmas. Remélem, hogy nincs Szél-hegy megálló semelyik
kisvasúton vagy valahol, mert akkor vissza kell hoznunk. Tehát akkor kedves képviselı társak
feltesszük a határozati javaslatot. Solymár Szél-hegy vagy Szél-hegy lesz a javaslat, aki egyet
ért kérem, szavazzon. Egyhangúlag elfogadva, ezt terjesztjük a MÁV elé, tájékoztatni fogom
a képviselıket, hogy a MÁV-nak mi a véleménye a kérdésrıl.

16/2010. (II. 5.) Képviselı-testületi határozat
Új vasúti megállóhely elnevezése
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az új vasúti megállóhely
neveként az alábbi nevet javasolja:
Solymár – Szél-hegy vagy Szél-hegy
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (11 fı) egyhangú
11 igen szavazatával hozta meg.
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Napirend utáni kérdés:
Dr. Szente Kálmán polgármester: Földesi János kérdésére válaszolva, van más is vagy csak
a szokásos?

Földesi János képviselı: Nem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az egy héttel ezelıtti helyzet változatlan. Minden héten
felhívja a beruházási ügyintézı a közútkezelıt, és most egy újabb levelet írt nekik. De most
majd be is fogom küldeni a Pemákhoz.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Jelezték nekünk, illetve a pilisszentiváni
polgármesternek, hogy nem fogadnak minket, írásban tegyük meg a panaszunkat.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Csak az a helyzet, az a baj, hogy már írásban
szekérderéknyi iratot küldtünk, sıt legutoljára már cd mellékletet is nyújtottunk be, hogy mi a
problémánk az utakkal.

Kıvári András képviselı: Írjatok az Ombudsmannak, ha nem válaszolnak.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hát ık nem hatóság, ık közútkezelık.

Földesi János képviselı: Ez nyilván így elég furcsa, és köszönöm a polgármester úrnak,
nyilván ti is rajta vagytok. Én ezt folyamatosan, ha tetszik, addig, amíg ez nem rendezıdik,
illetve addig ameddig én képviselı vagyok, föl fogom tenni ezt a kérdést. Nem tudom, hogy
milyen módon lehetne ezt elérni, hogy legalább érdemben indokolják meg, hogy miért, hogy
választ adjanak. Ha ık nem fogadnak, vagy ha az írásbeli kérdésünkre nem válaszolnak,
nyilván van nekik valami felettes szervük, valami felettes hatóság. Szerintem a jegyzı úr,
vagy polgármester úr, bárki írjon arra vonatkozásra úgy, hogy párhuzamosan a felettes
szervek is megkapják. Valami fajta személyes meghívást eszközölni kell elıtte. Nyilván
mindent megpróbáltatok, egyszerően nem tudom elképzelni, hogy indoklás nélkül ilyet el
lehet éveken keresztül játszani, ugyanakkor a saját kötelezettségük, ami most is ott van a
kátyúk tekintetében és sok minden másban, nem történik semmi, és azért sem kapnak sem
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„ejnyebejnyét” sem egyebet. Tehát nem értem, hogy akkor ık hogy végzik a dolgukat, hogy
költik a közpénzt, mert ugye ık abból vannak fenntartva, nem saját bevételes és egyéb más
helyrıl.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt tudom ehhez elmesélni, hogy mikor megelégeltük két
év után ezt a helyzetet, a pilisszentiváni jegyzıvel megfogtuk és átraktuk a két táblát. Érdekes
módon ekkor öt perc alatt bent voltak a hivatalban, hogy feljelentenek, hogy önhatalmúlag
elvittük a közúti jelzıtáblát a közútkezelı engedélye nélkül.

Cser Angéla képviselı: Én nem voltam itt az ülés elején, nekem is lenne kérdésem. Kicsit
csatlakozva a Földesi képviselı úrnak a kéréséhez, vagy arra területre vonatkozna. Most hogy
a Kert utca megnyílt, a forgalom folyamatosan nı. A kihajtás a Kert utcából egy 60 km/órás
sebesség korlátozású területre vonatkozik ezt többen nehezményezték már, hogy ott balesetek
voltak. Meg kellene a Pemákot kérni, hogy ha erre most nem hajlandó, hogy a táblát
áthelyezze, akkor legyen szíves azt a 60 km/órás sebesség korlátozó táblát 50-re csökkenteni,
hogy ki tudjanak normálisan hajtani az autók, mert a kertészet elıtt nagyon sokszor parkolnak
autók, nem jól belátható és tényleg balesetveszélyes az az út. És kérem ebben a segítséget.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez valóban így van, Pilisszentiván felıl különösen reggel
igen nagy a forgalom. Én a Kert utcával kapcsolatban a másik nagy veszélynek tartom, ami
elhangzott itt testületi ülésen - és kérem, hogy ezt majd a mőszaki bizottság tárgyalja is -,
hogy valószínőleg várakozási tilalmat kellene a másik végén például bevezetni. Mert jelenleg
a Turista - Cseresznye utca felıl életveszélyes felkanyarodni a Kert utcába, mert egy Fiát
típusú és egy Opel típusú gépkocsi mindig ott áll. Havat sem tudunk kotorni. Megépítettük
mindenkinek a kapubejárót gyakorlatilag a pályázatból, mert a pályázatban benne volt és most
gyakorlatilag van egy gyönyörő szép új utunk és ott abban az emelkedıben ahol sehol nem
belátható, ott kell felmenni. Közlekedés koncepció szintjén illetve akár egyedi döntéssel a
bizottság tárgyalja meg ezt a kérdést.

Földesi János képviselı: A közlekedési koncepcióban ezt jelöljük meg.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha más kérdés nincs akkor a mai testületi ülést bezárom,
és köszönöm a munkát. Értesítek mindenkit a rendkívüli ülés idıpontjáról.
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11 órakor a polgármester a nyilvános testületi ülést bezárja.
Kmf.

Dr. Szente Kálmán

Dr. Beregszászi Márk

polgármester

mb. aljegyzı

A jegyzıkönyv hitelesítıje:

Emesz Lajos

Földesi János

képviselı

képviselı

A jegyzıkönyvet készítette:
Tóth Brigitta
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