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JEGYZİKÖNYV
A Képviselı-testület
2010. január 29-én, 9.00 órai kezdettel
megtartott rendes ülésérıl
NAPIREND
EREDETI:

NYILVÁNOS ÜLÉS:
8/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet tárgyalásának II. fordulója
(polgármester)
9/2010.

sz.

elıterjesztés: A menetrendszerinti

helyi

autóbusz-közlekedés

díjának

megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) rendelet
módosítása (polgármester, Gaal Gergely)
10/2010. sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása (polgármester)
11/2010. sz. elıterjesztés: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója
(Egészségügyi és Szociális Bizottság)

ZÁRT ÜLÉS:
12/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben – Zárt ülés (Egészségügyi és
Szociális Bizottság)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szente Kálmán polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézmények
képviselıit, és minden megjelentett. Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Képviselıtestület határozatképes számban, kilenc fıvel van jelen. Több képviselı jelezte, hogy betegség
miatt nem tud jelen lenni, illetve egy képviselı jelezte késését. Elıször, a jegyzıkönyv
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hitelesítık megválasztására kerül sor. A testület egyhangú szavazattal Emesz Lajost és Tamás
Enikıt bízza meg arra, hogy hitelesítse a mai ülés jegyzıkönyvet.

A jegyzıkönyv hitelesítık személyét – Emesz Lajos, Tamás Enikı – a Képviselı-testület
a jelenvélı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával elfogadja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kedves képviselı társaim, a mai testületi ülés napi
rendjén négy nyilvános ülés illetve egy zárt ülés szociális ügyben kerül tárgyalásra, és van két
új elıterjesztésünk is, mondd ıket jegyzı úr.
Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Az egyik a KÖZCSAT Kft. felügyelı bizottsági
tagjaira vonatkozó elıterjesztés, illetve a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság által még tavaly tárgyalt a 11106 jelő út tulajdonosi-kezelıi lehatárolási terve. Ezt
késıbb küldtük meg a képviselı testületnek, ezeket fel kell venni majd a napirendre.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, ezek utólag kerültek kiküldésre, akkor
ezekrıl egyesével szavazzunk. Tehát aki egyetért azzal, hogy a KÖZCSAT Kft. felügyelı
bizottsági tagsággal kapcsolatos elıterjesztését vegyük napirendre, az kérem most szavazzon.

14/2010 sz. elıterjesztés: KÖZCSAT Kft. társasági szerzıdésének módosítása (felügyelı
bizottsági tagok számának csökkentése) (polgármester)

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
elfogadja a módosító javaslatot.

Földesi János képviselı: Akkor most cseréltünk, mert az a 14 számú elıterjesztés, a második
a 13 számú elıterjesztés? Mindegy, csak kérdezem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Melyik a sorrend? Legyen a sorrend az, ami a kivetítın
van. A másik pedig a 11106 számú út, ami praktikusan a Vasút utca Terstyánszky utca, az
ezzel kapcsolatos szabályozási kérdések. Ugye, ez a nagy vasúti fejlesztések, a közlekedésfejlesztéshez szükséges elıterjesztés. Aki egyet ért a 13/2010 számú elıterjesztés
napirendre vételével az kérem, most szavazzon. Köszönöm ellene, tartózkodás nincs,
jóváhagyva.
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13/2010 sz. elıterjesztés: 11106. j. út tulajdonosi-kezelıi lehatárolási terve (polgármester)

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
elfogadja a módosító javaslatot.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor ezekkel a módosításokkal, és ha több napi rendi
javaslat nincs, akkor, aki a napi renddel egyet ért kérem, most szavazzon. Köszönöm ellene,
tartózkodás nincs, jóváhagytuk a napi rendet.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
elfogadja módosított napirendet.

MÓDOSÍTOTT:
Jegyzıkönyv hitelesítı: Emesz Lajos, Tamás Enikı
Napirend elıtt: Rétfalvi József
Napirend után: Földesi János, Tamás Enikı, Enczmann László

NYILVÁNOS ÜLÉS:
8/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet tárgyalásának II. fordulója
(polgármester)
9/2010.

sz.

elıterjesztés: A menetrendszerinti

helyi

autóbusz-közlekedés

díjának

megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) rendelet
módosítása (polgármester, Gaal Gergely képviselı)
10/2010. sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása (polgármester)
11/2010. sz. elıterjesztés: A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója (Szociális és
Egészségügyi Bizottság)
13/2010 sz. elıterjesztés: 11106. j. út tulajdonosi-kezelıi lehatárolási terve (polgármester)
14/2010 sz. elıterjesztés. KÖZCSAT Kft. társasági szerzıdésének módosítása (felügyelı
bizottsági tagok számának csökkentése) (polgármester)
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ZÁRT ÜLÉS:
12/2010. sz. elıterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben – Zárt ülés (Egészségügyi és
Szociális Bizottság)

Dr. Szente Kálmán polgármester: Megkérdezem, hogy kérdése kinek lesz? Földesi János,
napi rend után. Rétfalvi József napi rend elıtt, Tamás Enikı napi rend után. Megadom a szót
Rétfalvi József képviselı úrnak.

Napi rend elıtti felszólalás:

Rétfalvi József a Mőszaki Bizottság Elnöke: Köszönöm szépen a szót polgármester úr.
Szeretném tájékoztatni a képviselıket, hogy a közlekedési koncepció ki lett függesztve itt a
tanácsteremben, és a következı mőszaki bizottsági ülésen a bizottság szeretné tárgyalni.
Akinek valamilyen észrevétele van ezzel kapcsolatban, azt szeretnénk, ha e-mailben
elküldené a mőszaki irodának, mert a testületnek el kéne már fogadnia ezt a közlekedési
koncepciót.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. A közlekedési koncepció valóban ott
látható kifüggesztve a nagyterem falán is, a mőszaki irodának a muszak@solymar.hu email
címre jelezze mindenki, akinek javaslata van ehhez a koncepcióhoz. Sokszor elıfordul az,
hogy a forgalmi rend kérdésében, elsıbbségi viszonyok kérdésében valamiféle javaslat jön a
hivatalhoz, akár hozzám személyesen, akár a szakemberekhez, vagy képviselıkhöz.
Gyakorlatilag a hivatal, sürgıs kárelhárítások, és egyéb esetek kivételével, a közlekedés
koncepció szerinti forgalmi rendet állítja be. Tehát ennek megfelelıen helyezi ki a községi
kezeléső, hangsúlyozottan a községi kezeléső utakon a táblákat. Egy sebesség korlátozás, egy
elsıbbségi kérdés a községi kezeléső utakon a hivatal hatásköre, illetve a hivatalnak a
közlekedési koncepció szerint kell eljárnia, amit a mőszaki bizottság tárgyal és a képviselı
testület hagy jóvá.

Földesi János képviselı: Egy gondolatot főznék csak hozzá ahhoz, amit Rétfalvi József
mőszaki bizottsági elnök úr elmondott, hogy akinek nincs meg, vagy szeretné elektronikus
úton is tanulmányozni a koncepciót, az, az elıbb említett email címre küldjön egy e-mailt, és
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elküldik elektronikus formában is az anyagot azoknak a képviselıknek, akik otthon is
szeretnének ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Tegyük ezt mindenki számára
elérhetıvé a honlapon. Nem tudom mekkora az anyag, mennyire letölthetı, de gondolom
néhány mega biztos meg van.

Enczmann László képviselı: Nekem lesz egy kérdésem a végén.

1. napirendi pont: 8/2010 sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet
tárgyalásának II. fordulója (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, akkor térjünk az elfogadott napi
rendre. Az elsı napi rendi pont a költségvetési rendelet tárgyalásának II. fordulója. A
képviselık megkapták azokat az anyagokat, amelyek a legutóbbi döntések óta történt
változások átvezetését tartalmazzák, plusz illetve mínusz irányban. A képviselık kérték a
bevételek megoszlását, illetve az állam finanszírozását, az állam milyen mennyiségben,
milyen összegben finanszírozza az intézményeinket. Gyakorlatilag elmondható, hogy az öt
nagy intézményünk, az Ezüstkor, a Lustige Zwerge és a Solymári Óvoda, az Általános Iskola
és a Mővelıdési Ház körülbelül olyan 10 és 35%. közti állami finanszírozást kap, a
fennmaradó részt saját bevételeibıl, illetve nagy részben, rendszerint több mint 55%-ban,
Solymár Nagyközség Önkormányzata biztosítja. Elkészültek továbbá azok az indoklási
táblázatok, amelyek a költségvetéshez szükségesek, illetve kérték a képviselık, úgy hogy
elıttünk van az anyag, megkérdezem kinek van hozzászólása?

Horányi Márton a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Köszönöm a szót polgármester úr. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javított 2010 évi költségvetési anyagot. Mind a számszaki
részét mind a szöveges részét. A számszaki részhez azokat a módosításokat, amiket külön
táblán most megkaptak a képviselık, azokat is megtárgyaltuk és beépítésre javasolja a
pénzügyi bizottság. A szöveges beszámolóhoz megtettük az észrevételeinket, és a
javaslatainkat,

hogy

hol

módosuljon

a

szöveges

költségvetés.

Meghallgattuk

a

könyvvizsgálót, aki a testületi ülésen nem tud részt venni, de a bizottsági ülésen ott volt.
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Elmondta a véleményét, és felhívta a figyelmünket a tervezési kockázatokra. Ezt a bizottság
tudomásul vette. Mindent összevetve elfogadásra javasoltuk a tárgyalt anyagot, akkor egy
igen és egy tartózkodás mellett ez a határozat nem kapta meg a többséget.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt hiszem, megkapták a képviselık, volt egy olyan
kérdés a legutóbbi testületi ülésen, hogy mik azok a kötelezı és adható pótlékok, amelyek
ugye - a köztisztviselıi törvény illetve a közalkalmazotti törvény, illetve a munkatörvény
könyve, hiszen vannak olyan dolgozóink, akikre ez vonatkozik- kötelezıek illetve adható
pótlékok. Ezt szintén egy táblázatban megkapták a képviselık, látható, hogy gyakorlatilag a
pótlékok nagy része kötelezı pótlék, tehát adható pótlékok a köztisztviselıknél a képzettségi
pótlék, iskolánál a címpótlék, főtési pótlék, KIR adatszolgáltatás, pénzkezelıi pótlék, az
óvodánál címpótlék és pénzkezelıi pótlék, és pénzkezelıi pótlék a mővelıdési háznál. Az
összes többi pótlék, amit a költségvetésben terveztünk is, ezek kötelezı pótlékok, tehát ezeket
a jogszabályok szerint nem lehet elvonni. Megkérdezem, hogy van e valakinek még
hozzászólása a költségvetés tárgyalásához?

Földesi János képviselı: Én azt szeretném megkérdezni a Pénzügyi Bizottság Elnökétıl,
hogy tudható-e, hogy miért nem kapta meg a pénzügyi bizottság támogatását a tárgyalásra
elıterjesztett anyag, illetve melyik része, amelyik kifogásolt volt, amivel nem értett egyet a
bizottság?

Horányi Márton a Pénzügyi Bizottság Elnöke: Természetesen, nincsen benne semmi titok,
egyrészt a Pénzügyi Bizottság három fıvel volt jelent, ezért hárman tudtunk errıl határozatot
hozni, másrészt a Pénzügyi Bizottságnak és testületnek is a korábbiakban már voltak kérései,
hogy milyen témaköröket szeretnénk mélyebben látni. Polgármester úr említette a
pótlékoknak a kimutatását, 2009 évrıl áthúzódó beruházási tételeket, nemcsak a pénzügyi
bizottság, vagyonbizottságnál de már a testületnél is kértük. A pénzügyi bizottság megkezdése
elıtt ezek a kimutatások ki lettek osztva, de érdemben felelısségteljesen áttekinteni a
Pénzügyi Bizottság megkezdéséig nem tudtuk. Tehát ezért volt két tartózkodás ebben a
szavazásban, egy képviselı valószínőleg jobban át tudta látni, vagy más indokok miatt
igennel szavazott a határozati javaslatra. Azt gondolom, hogy ez a lényege.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen akkor javaslom, hogy haladjunk végig
az eddigi szokás szerint, ha valahol módosító javaslat van, akkor menjünk végig az egyes
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intézményeken. Az iskolával szoktuk kezdeni, ugye? Még egy általános kérdés van,
egyébként Novoszádek János képviselı úr jelezte, hogy késni fog, neki ilyenkor órarendi
elfoglaltsága van az iskolában. Ugye volt egy javaslata az Oktatási Közmővelıdési Ifjúsági és
Sport Bizottságnak errıl a bizonyos caffetéria kérdésrıl, ezt visszavonta a képviselı úr, én
nem tudom, hogy itt elı kívánja- e újra terjeszteni? Illetve van e valakinek elıterjesztése erre
még, ez még szóba kerülhet. Iskola költségvetésével kapcsolatban szeretném kérdezni, kinek
van hozzászólása? Ha nincs külön egyik sorhoz sem hozzászólás, akkor én a kiegészítı lapon
levı javaslatokat szavaznám meg. Ugye elhangzott kérésként, hogy a tavalyi traktor vásárlás
összege, amit a wüstenrot-i polgármester úr a nemzetiségi oktatás fejlesztésére és az ifjúság
támogatására ajánlott fel, ennek az elszámolása található meg ezen a soron. A Kisebbségi
Önkormányzatnál szerepel, és külön szét van rakva az intézmények között. Oda mellé van
írva mindegyik soron, hogy melyik. Iskola esetében ez érinti a 852013, 852021, 852031
szakfeladatok és a 751922-es szakfeladatokat. Ebbıl a 852023-as? (nem a 852013?) ez a
bizonyos traktor pénzeszköz átadás tétele. Ehhez hozzászólás igazgatónı?

Marlokné Cservenyi Magdolna igazgatónı: Ezt nagy örömmel üdvözli nemcsak az iskola,
hanem az óvodák is, hiszen mind részesülnek ebben a nemes felajánlásba, valamint a német
nemzetiségi területen dolgozó kultúrcsoportok is. A kisebbségi önkormányzat szívesen
közvetíti és felvállalja ennek a pénzügyi rendezését. Reméljük, hogy több ilyen felajánlás
lesz, ez nagy segítség lesz a nyelvoktatás, valamint a nemzetiségi táncoktatás területén.
Biztos, hogy nagyon jó helyre kerül ez az összeg.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Akkor itt gyakorlatilag négy sorról
kell külön-külön szavaznunk. Illetve egész pontosan öt sorról, mert plusz mínusz. Tehát a
nemzetiségi oktatás támogatása bevételváltozás az iskolánál 250 ezer forint. Aki ezzel
egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm jóváhagytuk.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mőködési célra átvett pénzeszköz bevételválasztás 250
ezer forint. Aki egyet ért az kérem, most szavazzon. Sajnos ezt egyesével kell
megszavaznunk.
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A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Záró pénzkészlet változása 500 ezer forint bevételi
oldalon. Aki ezzel egyet ért kérem, szavazzon.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szakköri tevékenység kettı fı kiegészítés. Errıl mondjál
valamit, légy szíves igazgatónı.

Marlokné Cservenyi Magdolna igazgatónı: Tulajdonképpen szakköri keretekben több
színes tevékenység zajlik az iskolában. Ugye a sport területen is vannak megújulási
folyamatok, azonkívül a mővészeti oktatás tekintetében is. Tehát egy fotómédia szakkör és
egy rajzszakkör mőködik. Éppen ma egy órakor lesz egy nagyon kedves kis kiállítás, aki ráér,
azt nagy szeretettel invitálom erre a kiállítás megnyitóra. De ugyanígy nagyon fontos területe,
és ugye az arculatnak egy nagyon fontos mozzanata, része a nemzetiségi táncoktatás is. Ennek
van egy nagyon érdekes megjelenési formája, ami az iskolánk szempontjából a jövıt is
meghatározza. Milbich Edit, aki egyrészt nem csak kicsikkel, hanem hosszú évtizedek óta már
az ifjúsági tánccsoporttal, amelyet most Zivercsi tánccsoportnak nevezünk, egy olyasfajta
tevékenységet folytat iskolánkba, ami odagyőjti az óvodáskorú gyerekeket és színvonalas,
kedves formában folytat tevékenységet. Az iskola falai közé húzza a leendı elsıseinket. Nagy
tervekkel áll az iskola ezen a tevékenységek felé, hiszen minden szállat meg szeretnénk
ragadni arra, hogy a mi iskolánkba iratkozzanak be a gyerekek, és szeretnék, hogy ha ez a
tevékenység is ezt a mozzanatot segítené. Ezért érezzük nagyon fontosnak, hogy az eddig már
beépítésre került díjazás továbbra is megtörténjen, elég nagy a létszám 60-70 gyerekrıl van
szó, ami szintén egy vonzó szám. Úgy gondoltam, hogy amennyiben a község felvállalja ezt a
feladatot akkor 100%-os támogatásban részesüljön. És ez az a plusz összeg, amivel
gyakorlatilag az eddig bejáratot és színvonalason mőködı kerekek továbbra is szépen
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forognak. És ebben kérem a képviselı testület segítségét, hogy ez akkor így egy szabályozott,
támogatott és szép formája lenne ennek a nagyon nívós tevékenységnek.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Akkor ez ezen a soron 320 ezer
forintos kiadásváltozás. Megkérdezem, hogy egyet ért-e a testület ezzel az
elıterjesztéssel? Köszönöm jóváhagyva.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Intézmény finanszírozás és másik oldalon pedig
bevételváltozás van mínusz 180 ezer forint. Tehát akkor 751922-es soron pedig a mínusz
tételbe 180 ezer forint. Aki egyet ért az kérem, szavazzon. Köszönöm egyhangúlag
jóváhagytuk.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezek voltak azok az általános módosítások, amiket az
iskolánál jeleztünk. Megkérdezem a képviselıket, hogy kinek van egyéb módosítása
iskolához, szakfeladatokhoz külön-külön van e valakinek módosító javaslata? Nincs.
Köszönöm szépen. Akkor egyelıre az iskola költségvetését letudtuk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Következı a Óvoda Solymár. Az óvoda során három
módosító javaslatot küldtünk ki írásba. Szintén a traktorral kapcsolatban, tehát ugye az óvoda
részesül ebbıl, ami kiadás és bevételváltozás azonos mértékő gyakorlatilag ennyi a módosítás,
más nem történt. Aki egyet ért azzal, hogy a traktor vásárlási soron a kiadás változása
125 ezer forint a nemzetiségi oktatás támogatása jogcímen, az kérem, szavazzon.
Köszönöm ellene tartózkodás nincs.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: És ugyan ennek a másik oldala a bevételváltozás 125
ezer forint mőködési célra átvett pénzeszköz. Aki egyet ért kérem, szavazzon. Köszönöm
ezt is jóváhagytuk.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Megkérdezem a képviselıket, hogy az óvoda
költségvetési soraihoz van-e valamilyen hozzászólás? Nincs. Köszönöm szépen.

Dr Szente Kálmán polgármester: Nem tudom milyen sorrendben kapták a képviselık,
nálam a mővelıdési ház következik. A mővelıdési háznál, ha jól látom, nem jeleztünk
módosítást. Megkérdezem a képviselıket mővelıdési ház költségvetéséhez, van e valami
módosító javaslatuk? Nincs egyik szakfeladathoz sem.
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ a következı tétel. Írásbeli bevétel kiadásmódosítás nem
érkezett hozzá. Megkérdezem a képviselıket, illetve az intézményvezetıket van e valami
módosító javaslatuk. Nincs.
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda, itt hasonlóan a Solymári Óvodához szintén 125
ezer forintos tételben a traktor eladásából származó pénzeszköz átadás, illetve
bevételváltozás van. Aki egyet ért azzal, hogy a kiadási oldalon 125 ezer forintot
érvényesítsünk erre a nemzetiségi oktatás támogatási jogcímen, az kérem, szavazzon.
Köszönöm szépen.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Másik oldala a mőködési célra átvett pénzeszköz
bevétel növekménye 125 ezer forint. Aki egyet ért kérem, szavazzon. Köszönöm
valamennyit jóváhagytuk.
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A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyéb módosítás, javaslat az intézményrészérıl, a
képviselık részérıl nincs.
Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését
általában tudomásul vesszük, de most azonban döntenünk kell, hiszen megtörtént ennek a
traktornak az árverése és ezt szerepeltetni kell bevételi és kiadási oldalon a kisebbségi
önkormányzat költségvetésében. 841127 szakfeladaton. A kiadásváltozás 3741-es fıkönyvi
számon 1 millió 150 ezer forint, aki egyet ért kérem, szavazzon. Köszönöm.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: És a bevételi változás ugyanennyi 1 millió 150 ezer
forint a 46415-s fıkönyvi számon. Aki egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) egyhangú, 9 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Van-e hozzászólás a Kisebbségi Önkormányzat
költségvetéséhez?

Enczmann László képviselı: Nézem a módosításokat, ezzel a traktor üggyel kapcsolatban. 1
millió 150 ezer forint a traktor, igaz? Ezt kellett volna szétosztanunk?

Marlokné Cservenyi Magdolna a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke: Igen.

Enczmann László képviselı: Egyszer van 125, egyszer van 125, és egyszer van 250.

Dr.Szente Kálmán polgármester: A többi a civilszervetek jogcíménél fog jelentkezni.
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Enczmann László képviselı: A hivatalban viszont nem látom.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A Kisebbségi Önkormányzat fogja a civilszerveteknek
kiosztani. Köszönöm, hogy szóltál. Valóban félreérthetı lenne ez a helyzet. Tehát arról van
szó, hogy kifejezetten a nemzetiségi oktatásra, kultúrára szánta a polgármester úr, Heinz
Nägele úr, ezt a traktor árverésbıl befolyt összeget. Ezt az intézmények egyetértésben úgy
osztották föl, hogy ezek az összegek kerüljenek az intézmények költségvetésére, erre a célra,
illetve a német kisebbségi önkormányzat pedig azokat a nemzetiségi oktatással foglalkozó
civilszervezeteket fogja külön támogatni ebbıl a maradék összegbıl.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Következnek a Polgármesteri Hivatal jogcímei. A
Polgármesteri Hivatalnál két nagy tétellel változik a bevételi és kiadási oldal. 841403-as
szakfeladaton 1254-es fıkönyvi számon szerepel, összesen 200 millió forint ingatlan vásárlás.
Ez ugye a tavaly döntésre került Opel ingatlanának megvásárlása. Ezt kiadási oldalon
beemeltük a költségvetésbe. Aki egyetért azzal, hogy ezt szerepeltessük a költségvetésben, az
kérem, most szavazzon. Az a kérdésem jegyzı úr, hogy errıl most külön kell-e szavaznunk?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A bevételi oldal nem volt meghatározva egyértelmően.
Az volt meghatározva, hogy mibıl nem lehet. De itt pedig benne van az a pont, hogy ingatlan
eladásból.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor a bevételi oldalról kell szavaznunk
értelemszerően.

Enczmann László képviselı: Az nincs benne az elıterjesztésben, csak a kiadási oldal.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt az történt, hogy az Excel tett egy sort egy ilyen kettıs
keresztet. Ugye Laci? Nyomtatásban nem tudta megjeleníteni, mert nem fért bele a cellába.
De a kivetítın látják a képviselık, hogy a bevételi oldalon szerepel iparterület értékesítése,
ingatlan eladás jogcímen. 200 millió forinttal. Tehát ahol azt a kettıs keresztet normál
nyomtatásban látjátok ott látható a kivetítın is a 200 millió, alatta pedig értelemszerően az
összesítés az 202 millió 150 ezer. Tehát ez a két szám fizikailag a nyomtató nem tudta
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beleilleszteni a cellába, ezért jelent meg ilyen ákom-bákomként. Elnézést kérünk. Ezt
figyeljétek majd, ha kiküldésre kerül, hogy ne maradjon így legközelebb.

Kıvári András képviselı: Kérdezni szeretnék polgármester úr. Akkor, amikor a testület
elfogadta tavaly ennek a bizonyos ingatlannak a megvásárlását, akkor én nem voltam jelen a
képviselı-testületi ülésen, nem tudtam elmondani a véleményemet. Kapok-e rá fél percet? Az
a kérdésem, van-e nekünk erre fedezetünk, 200 millió forintunk erre az ingatlan vásárlásra?
Vagy hitelbıl kell finanszíroznunk? A következı, ezt azért kérdezem, mert tıle néhány házzal
feljebb ott van a Mátyás király utca 37-es számú ingatlan, ami a saját tulajdonunk. Ott az egy
szőz terület, amin bármi elférhetne. Az a bizonyos 200 milliós ingatlan vásárlása esetén
további 100 milliókat kell véleményem szerint elköltenünk. Ez nyilvánvalóan már a
következı testület hatásköre lesz. Hát nem tudom, mi ilyenkor a teendı? Van valami változás
az elmúlt hónapokban, még mindig indokolt-e ennek az ingatlannak a megvásárlása? Illetve
én úgy ítélem meg, hogy több pont szól amellett is, hogy fontos lenne a csatorna kiváltás
miatt ennek az ingatlannak a megvásárlása, viszont összegszerőségében nem ér az egész
ingatlan 200 millió forintot.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezzel kapcsolatban akkor a következı tájékoztatást
tudom nyújtani. Ha jól emlékszem elıször augusztusi vagy szeptemberi testületi ülésen
tárgyalt errıl a testület. Akkor elsıre nem kapta meg az elképzelés a többséget. Második
szavazásra, talán a jegyzı úr pontosabban meg tudja mondani, szeptember elején vagy
október végén került sor, amikor a testület hozott egy olyan határozatot, hogy a képviselı
testület úgy döntött, hogy meg kívánja vásárolni az ingatlant, ez két helyrajzi szám 31-32,
tehát az Opel szalon és csarnok, és mögötte a patak felé levı terület. Egy kicsit furcsa
határozatot hozott a testület, amit késıbb igen nehéz volt jogilag értelmezni, hogy a
kedvezményes fejlesztési hitelkeretbıl nem vásárolhat az önkormányzat ingatlant. Tehát a
600 milliós hitelkeretet, ha akartuk volna sem lehetett felhasználni erre a célra. Tovább
bonyolította a kérdést, hogy ezzel kapcsolatban a közbeszerzési tanácsadó jelezte, hogy
egyszerő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell az önkormányzatnak kiírnia. És az
eljárás csak akkor indulhat el, ha közbeszerzési tanács jóváhagyja, hogy miért ez és csak ez az
ingatlan jó az önkormányzatnak. Ugyanis normális esetben úgy kell kiírni ezt a közbeszerzést,
hogy az önkormányzat szeretne egy legalább ekkora területet, ilyen-olyan infrastruktúrával,
ilyen-olyan céllal. Én megcsináltam azt az indoklási anyagot a vagyonbizottsági ülésen illetve
a testületi ülésen a vitában elhangzottak alapján, hogy mik azok az érvek, amik miatt az
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önkormányzatnak ennek az ingatlannak a megvásárlása fontos lenne. Ezek elkészültek.
Gyakorlatilag a közbeszerzés megindítására két ok miatt nem kerülhetett sor. Egyszerőbb ok,
hogy fizikailag egyszerően nem volt fedezet beállítva, hogy mibıl. Mert ugye így szólt a
testületi határozat. Tehát ha meg akarjuk csinálni ezt a projektet, akkor fedezetet kell
biztosítani. Másrészrıl pedig a tulajdoni viszonyokkal még mindig problémák vannak. Két
olyan cég a tulajdonos, akik között tisztázni kéne, hogy ki a tulajdonos, kire lehet kiírni a
közbeszerzést. Az alapkérdésedre válaszolva, pedig itt van elıttünk, hogy mi a forrás. Ezt
terjesztettem elı az ellıbb, illetve ezt terjesztettük elı a pénzügyi bizottság javaslata alapján.
Az iparterületi ingatlan eladása a fedezete. Tehát ez a fedezete, amit kérdeztél nem hitelben
gondolkozott a pénzügyi bizottság, hanem az iparterület értékesítésében. Ha kettı közt
valamilyen csúszás van, akkor mindenképpen valamilyen pénzforráshoz kell jutnunk, mert
nem biztos, hogy a kettı párhuzamosan tud haladni. Sajnos, még egyszer mondom a
közbeszerzési törvény annyira kacifántos, hogy egy önkormányzat nem mehet oda és
vásárolhat meg csak úgy egy ingatlant. Ehhez nincs joga.

Kıvári András képviselı: Köszönöm a választ. Mondtál két fontos információt, hogy akkor
tulajdonképpen nem biztos, hogy ki az eladó halmaza, vagy személye. És akkor mi egy olyan
cseberbe esünk, hogy megveszünk valakitıl valamit, és attól vesszük meg, ami nem is az övé?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mint az elıbb is említettem, pontosan ezt igyekszem
elkerülni. A testületi döntést nekem végre kell hajtanom. Hónapok óta tárgyalunk a
tulajdonossal, hogy vagy jelentse ki, hogy az ı tulajdona, itt ugyanis két cég átalakulásáról
van szó, két banki lízing cég átalakulásáról. Csak a földhivatal elutasított egy bejegyzést.
Ezért állunk. Tehát semmiképpen nem akarok, és teljesen igazad van, mert van ilyen ügyünk
bíróságon ahol az önkormányzat eladott valamit, ami nem volt tisztázva, és ebbıl aztán több
éves bírósági ügy kerekedik. Arról nem is beszélve, hogy itt egy külön kis finomsága a
dolognak, hogy a 2009. április elsején életbe lépett közbeszerzési törvény 424 paragrafusa
közül vagy 10 vonatkozik erre és elég szigorúak a szabályaink. Úgy hogy ez a helyzet. Nem
tudom, hogy kellıképpen megvilágítottam-e? Ehhez még egyéb hozzászólás? A képviselıtestület ennek a tavaly eldöntött ingatlan vásárlásnak a fedezetéül, bevétel változásként
a pénzügyi bizottság javaslatára 200 millió forintos ingatlan eladást állít be. Aki egyet
ért ezzel, az kérem most szavazzon.
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A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (9 fı) 4 igen, 3 nem és 2 tartózkodással nem
fogadta el a módosító javaslatot.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem kapta meg a többséget, úgyhogy akkor azt kérem,
hogy tárgyalják újra az adott bizottságok.

Enczmann László képviselı: Remélem nem kérdıjelezıdött meg a terület megvásárlásának
a kérdése, mert arról határozat született. Ez most semmi másról nem szól, mint hogy a forrást
honnan vesszük. Ezt gondoljátok végig. Két lehetıség van még. A másik, hogy nézze meg a
polgármesteri hivatal, költségvetésébıl ki tudja e termelni a 200 millió forintot, vagy egy
részét. A testület már szavazott arról, hogy az ingatlant meg kell vásárolni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A testület most arról szavazott, hogy ingatlan eladást nem
támogat. Akkor viszont kérem, hogy a képviselık tegyenek a záró szavazásra javaslatot, arra,
hogy ha nem ingatlan eladás, akkor felléphet még jelzáloghitel, ugye az adott területet zálogba
bocsátani, vagy felmerül valamilyen ingatlan lízing konstrukció, hiszen a jelenleg a tulajdonos
egy ingatlan lízing cég. Én akkor kérem, hogy jövı héten tegyünk erre javaslatot. Én úgy
tudom, hogy hétfın

ülésezik a Vagyongazdálkodási Bizottság.

Kérem akkor a

Vagyongazdálkodási bizottság, ez az ı asztala tegyen erre javaslatot. És a bizottság döntését a
költségvetés végszavazására behozzuk újra.

Horányi Márton képviselı: Polgármester úr mi már tettünk javaslatot erre nézve. Ahogy
említetted „a testületi döntést végre kell hajtanom”, én kérem akkor, hogy tegyél javaslatot,
hogy mibıl legyen végrehajtva, hogy megvesszük, milyen forrásból. Az a javaslat, amit mi
tettünk nem megfelelı, akkor kérünk alternatívákat.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor én a vagyongazdálkodási ülésre, kérem a
hivatalból jelen is van a bizottság kapcsolattartója, kérem a vagyongazdálkodási bizottság ezt
vegye napi rendre. Én igyekszem még ma felvázolni azokat az alternatívákat, hogy mi lehet
egy ilyen ügyletnek a fedezete, milyen lehetıségeink vannak. Ezt elkészítem, és a
vagyonbizottság tegyen javaslatot és február 5.-re a költségvetés végszavazására kerüljön be
ez a javaslat.
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Kıvári János képviselı: Egyetlen egy kérdés. Én azt nem értem, ha valaminek a
tulajdonviszonya aggályos, akkor milyen alapon vesszük be a költségvetésünkbe?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ugye, mint említettem, az hogy az ember a
költségvetésbe mit vesz be, és mit tervez, bevehetünk valami olyat is a költségvetésbe, hogy
szeretnénk venni, mondjuk 5 telket, aminek még nem is tudjuk a tulajdonosát. Jogcímet
teremteni valamire egy költségvetésben lehet. Adott esetben egy építkezésre is lehet, nem
tudjuk még, hogy ki fogja építeni, igazából azt se tudjuk mennyibıl, hisz ugye versenyeztetés
során kerül ki a végleges ár, ennek megfelelıen a költségvetést alakítgatni kell. Egy átlag
önkormányzat, mint a solymári is ennek megfelelıen 4-6-7-szer módosítja a költségvetését.
Ez egy teljesen természetes folyamat. Azt lehet csinálni, amit az elıbb elmondtam feltárni
azokat az alternatívákat, hogy ha valamit meg szeretne vásárolni a Képviselı-testület, annak
valamiféle fedezetet kell biztosítania. Meg fogom tenni az alternatívákat a Vagyonbizottság
felé, hogy milyen lehetıségek vannak, mit lehet értékesíteni. Mi a hitel vagy lízing
konstrukció, mi ennek az ára, a veszélye stb. Mi az, amit fel lehet erre használni, minek
mennyi az ára. Minek mennyi az átfutási ideje, mert ez se mindegy. Az hogy két cég
átalakulása során a konkrét tulajdonos kérdése nem tisztázott ez egy szerencsétlen dolog.
Amikor a testület ezzel elıször foglalkozott akkor ez még egyértelmő volt, hogy ez az egyik
banknak a lízing cége. Csak kiderült, hogy a banknak két lízing cége van, és egymás közt
átalakulás van. Amennyiben a földhivatal ezt bejegyezte volna, és nem utasítja el, akkor már
folyna a közbeszerzés.

Földesi János képviselı: Van még egy megoldás a Képviselı-testület asztalán. Nevezetesen
az, hogy a 131-es számú döntését azt visszavonja. Ami érdekes, nyilván sok minden
megváltozott azóta, hogy 10 igen szavazattal fogadta el ezt a képviselı-testület, 13-an voltunk
akkor jelen, egy képviselı társunk érintettség miatt kizárt státuszban szavazott, magyarul nem
szavazott. Érdekes dolgok ezek. Az hogy tulajdonilag így van ez, András, ezt nem gondolom
aggályosnak. Ez egy technikai kérdés, amit nem tudtak még a hatóságokon átvezetni azóta.
De mondom egy alternatíva még van azon kívül, hogy meg kell határozni, hogy ha végre
akarjuk hajtani a költségvetésünket, illetve végre akarjuk hajtani a korábbi döntésünket,
visszavonjuk és akkor nincs ilyen kötelezettség.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt egy nagyon nagy összegrıl van szó, úgy hogy
nyugodtan belefér még egy vagyonbizottsági tárgyalás. Illetve a költségvetés végszavazása
során a jövı hétre még érlelıdhetnek ezek az álláspontok. Valóban 2 tartózkodás volt azt
hiszem, a múltkori döntéskor, én voltam az egyik. Meg szeretném kérdezni, hogy a
költségvetéshez további módosító javaslat, vagy hozzászólás van-e még?

Horányi Márton képviselı: A Pénzügyi Bizottságon is felmerült, és már megszokhattátok,
hogy mostanában úgy kezdem nem csak a bizottsági, hanem a költségvetést tárgyaló testületi
üléseket is, hogy az egyezıségeket megnézték-e, a határozatok beépültek-e az adott anyagba.
Ezt a pénzügyi bizottságon is megkérdeztem, hogy a testületnek minden döntése beépült-e a
2010 évi költségvetésbe. Hát nem épült be minden. Ugyanis döntöttünk arról, hogy a 2010 évi
bevételeinkbıl 200 millió forintot fejlesztésre fogunk fordítani. Amikor a vagyonadót az
önkormányzat életben tartotta, akkor azt az ígéretet tette az érintettek, a vállalkozók felé, hogy
az ebbıl befolyó összeget beruházásokra fogjuk költeni. Az idei évben 150 milliós
építményadó van betervezve, saját forrásainkból a beruházási keret növekménye, mely
nagyjából 100 millió forint. Tehát nem csak a testületi döntés nincs végrehajtva, hogy 200
millióval nıjön a beruházási keret, az a vállalásunk sem teljesül, hogy legalább 150 millióval,
tehát az építményadó összegével növekedjen a beruházási keretünk, annak kétharmadát éri el
a beruházási keretnek a növekménye. Úgy hogy ismét csak utalni szeretnék polgármester úr
imént elhangzott mondatára, „a testületi döntést végre kell hajtanom”. Ez a döntés nem lett
végrehajtva. Rákérdeztem a miértekre a pénzügyi bizottsági ülésen, egyszerően nem kaptunk
választ, hallgatás volt. Gondoltam errıl tájékoztatom a testületet.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Roppant egyszerő a miért. Ennyit tudtunk kihozni a
költségvetésbıl ennél többet nem tudok. A költségvetés, hogy ha mondjuk a Képviselıtestület úgy dönt, hogy 1000 milliárd dollárt kell jövıre a költségvetésbe beépíteni, azt se
tudnám végrehajtani. Ennyire tudtuk lecsupaszítani a költségvetést. Ugye volt itt egy olyan
elıterjesztés is, hogy például, tudjuk nagyon jól, hogy közszféra alkalmazottjainál megszőnt a
13. havi fizetés, megszőnt egy csomó juttatás. Gyakorlatilag megadóztatásra került a
caffetéria, ugye az oktatási bizottság javasolta, hogy solymáron a közszférának adjuk vissza
azt, amit az állam, illetve a kormányzat elvett a caffetériából, ez is visszavonásra került.
Ennyivel is kevesebbet kapunk. Ezt a testület a koncepcióban azt mondta, hogy újra
átgondoljuk. Az újra átgondolásnak az lett az eredménye, hogy ez az összeg sem került
kiadásra. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon súlyos pénzeket spóroltunk meg. Nagyon
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visszafogtunk mindent, a költségvetési koncepciót elolvastam itt az ülés elıtt, hát eléggé
dodonai megfogalmazás az, hogy a bevételeinkbıl legalább 200 millió forintot fordítsunk
fejlesztésre. Ugye a fejlesztési kiadásaink erre az évre, hogy ha ez a költségvetés így lesz
megszavazva 1 milliárd forint lesz. Kétségtelen, hogy azok olyan bevételekbıl, amik plusz
bevételek. Tehát gondolok itt a hitelre, gondolok itt, hogy ha megtörténik az elızıleg említett
ingatlan vásárlás, akkor abból a fedezetbıl, Kétségtelen vannak tavaly elhatározott döntések,
tavalyi bevételek, amelyek az idén fognak realizálódni. Ennyit tudtunk kihozni ebbıl a
költségvetésbıl. És én azt hiszem, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen mennyiségő
fejlesztés van akár ebben a költségvetésben, ha megnézzük azt az elvonást, ami ebben az
országban az elmúlt években történt, ha megnézzük például azokat az elvonásokat, amik a
dolgozókat érintették, hát akkor én azt mondom, hogy már az is kisebb csoda hogy ennyit ki
tudtunk hozni ebbıl a költségvetésbıl.

Tamás Enikı képviselı: A tegnapi Mőszaki bizottsági ülésre bementem, és elmondtam azt,
amit most meg szeretnék ismételni. Január 20 és 28-a között a Rózsika utcában egy
aláírásgyőjtés kezdıdött, ahol a lakók egyértelmően kifejezték abbéli kérésüket és
reményüket, hogy ott a Rózsika utcának a házak felıli oldalán, tehát ha Hővösvölgy felé
tekintünk, akkor a jobb oldalon, járda épüljön. Összegyőlt közel 100 aláírás, itt vannak az
aláírásgyőjtı ívek, ma kaptam meg ıket, többen is győjtötték az aláírásokat. És még azt had
tegyem hozzá, én végig jártam azon az úton a tegnapi nap folyamán, világos nappal még
szinte sütött a nap. És iszonyatos veszélynek van kitéve az, aki ott közlekedni akar gyalog. Az
erdı felıli oldalon a járda hihetetlenül rossz állapotba került, fölfagyott, az még a hó ellenére
is, mert hó fedi érezni és látni lehetett, hogy nagyon rossz állapotban van. Ezt a lakók is
egyébként megerısítették. És nekem illetve ennek a közel 100 embernek az lenne a kérése,
hogy ennek a szakasznak a tervezése történjen meg. Hozzá kell tennem, hogy a Rózsika utca
2 és 14 között a lakók megcsinálták maguk a járdát, szakszerően megoldva a vízlevezetést,
tehát gyakorlatilag a Rózsika utca 16-tól egészen a Kökörcsin utcáig kéne a járdát
megtervezni. Fizikailag rendelkezésre áll hely, meg lehet oldani, és én nagyon szeretném,
hogy ha a jelenlévı képviselık hozzájárulnának ahhoz és támogatnák azt, hogy a járda
tervezése történjen meg. Most ebben a fázisban kötelezı megjelölni a forrást, két forrás
gondoltam. Az egyik a szociális bizottságnak a megtakarítása, ha pedig ott már az a forrás
kiürült, akkor pedig az általános tartalék keret terhére. Ez nem egy akkora összeg, amit ne
lehetne utólag beemelni. És nagyon szépen kérem a képviselıket, hogy ezt erısítsék meg, és
hogy legyen ebbıl valami.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Nekem egy kérdésem lenne. Akkor, ha jól értettem, ez
tegnap akkor szerepelt a bizottsági ülésen?

Tamás Enikı képviselı: Az egyebekben.

Rétfalvi József Mőszaki Bizottság elnöke: Tamás Enikı képviselı bent volt a bizottsági
ülésen, és az egyebekbe megtárgyaltuk a Rózsika utca járdáját. Felkértük Schlick András
tervezıt, hogy nézze meg annak a lehetıségét, hogy hogyan lehet ezt a járdát kivitelezni. Úgy
hogy így van befejezve, így kerek az Enikı hozzászólása.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát akkor konkrét felmérés, árajánlat nem készült erre
a járdára még, hanem akkor most kerül felmérés alá, hogy mennyi. Mert megmondom itt az a
probléma ismerve a területet, és a terepviszonyokat, kerítéseket, hogy egyáltalán nem
mindegy, hogy mit tervezünk oda. Egy konkrét összeget bele lehet rakni a költségvetésbe,
bele lehet szorítani esetleg az egyéb tervezési költségeink közé, ha úgy tudunk gazdálkodni,
de ami nagyon fontos lenne az egy felmérés, hisz gondoljunk bele, hogy a Cseresznye utca
járdájának a tervezése is egy elég bonyolult dolog volt, hisz ott kiderültek ingatlan határok,
oszlop kiváltások, illetve támfalazások. Ez is eltartott jó néhány hónapig, amíg az összes
geodézia elkészült. És itt ugye azzal van a helyzet kicsit megfejelve, hogy ráadásul itt a
magyar állam területén építkezünk. Súlyosan bele fog szólni a közútkezelı, illetve a nemzeti
közlekedési hatóság is valamennyire.

Emesz Lajos képviselı: Ha szabad visszatérni akkor a költségvetésre konkrétan. Tehát ha jól
érzékelem, akkor tulajdonképpen három ponton akadt el, vagy legalábbis kérdéses ennek a
költségvetésnek a teljes körő elfogadása. Az elıbb említett földterület értékesítés, ami az
ingatlan vásárlásra fordítódna, az a bizonyos 200 millió forintos fejlesztési keretnek a
meghatározása, valamint a caffetériának a 200 ezer forintról a 270 ezer forintra történı
emelési forrásának a megtalálása. Egész pontosan a koncepciónk úgy fogalmaz a beruházások
szakaszban, hogy a 2010 évi tárgyévi költségvetésbıl minimum 200 millió forinttal
egészüljön ki az áthúzódó beruházási költségek összege, valamint a 2009 évi beruházási
költségek maradványa. Viszonylag egyértelmően van megfogalmazva. Amióta az
önkormányzatnak költségvetési koncepciót kell csinálni azoknak a számoknak az ismeretének
a hiányában, amire ezt reálisan fel lehet építeni, azóta minden évben van egy-két olyan téma,
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ami a koncepcióban valamiért nem tudja megállni a helyét. Miért nem tudja megállni a
helyét? Azért, mert amikor az államkincstár megküldi az önkormányzatoknak a tény és valós
számokat, a normatívákat, akkor nem biztos, hogy azok az elvek, amiket megfogalmaztunk
akkor azok maradéktalanul teljesíthetık. Természetesen ez a kívánság továbbra is kívánság
maradhat, de a végrehajtásában én nem gondolnám, hogy olyasfajta mulasztás történt, ami
miatt megkérdıjelezhetne a költségvetésünknek az elfogadása. Ugye beszéltünk már arról a
pénzügyi bizottsági ülésen, ha jól emlékszem Marci, hogy legalább azt az összeget
szeretnénk, ami az adó bevételünk, tehát a 150 millió tervezetre, ez legyen meg. Hát elsı
nekifutásra ugye 41 millió forintot sikerült a 2010 évi költségvetésbıl fejlesztésre elıállítani,
majd amikor a hivatal átdolgozta a költségvetését, akkor jött ki a pénzügyi iroda kimutatása
szerint a 100 millió forint, mint fejlesztési keret. Én úgy gondolom, hogy a mostani és most
beépített feladatokkal ez a költségvetés, ha valami nagyon nagy dolog nem jön közbe,
megállja a helyét. Megállja a helyét olyan téren is, hogy még mindig szerencsésnek mondható
az önkormányzatunk olyan szempontból, hogy nem szorul olyasfajta problémák kezelésére,
ami hát sajnos ma már nagyon sok településnek el kell szenvednie. A másik kérdés az a
caffetéria kérdése. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk köztisztviselıinek és
közalkalmazottjainak ez irányú illetményének a csökkentése ez nem egy úri passzió, hanem
igazából ez egy kényszerőségbıl adódott, hiszen ugye mindannyian tudjuk, hogy az állam ezt
a fajta támogatást is igyekezett megadóztatni, amit sikeresen meg is tett. Mindezek ellenére,
ha valahol 16 millió forintot tudunk találni erre a célra, én készségesen visszaállítanám és
megszavaznám, hogy a koncepcióval ellentétben ne 200 ezer forint jusson egy fıre, hanem
270 ezer forint. De én sehol máshol nem találok erre forrást, mint a fejlesztési keretben, amit
hát féltve ırzünk és dédelgetünk, hogy minél többet lehessen beruházni és a község javára,
minden lakója számára fejleszteni. Tehát amikor a vállalkozóknak és egyéb olyan adózóknak
bizonyos megszorításokat kell tapasztalnia ebben az évben, hát én elhiszem, hogy a
köztisztviselıknek és a közalkalmazottaknak is ez nagyon nehéz ezt megoldani, hogy
kevesebb legyen. De szeretném hangsúlyozni, hogy én a magam részérıl messze nem
zárkózom elıl, hogy vissza lehessen állítani a bázis alapot a 270 ezer forintot. Még egy
gondolat a fölterület értékesítésére. Már a pénzügyi bizottságon is kérdeztem az elnök urat, és
végül is nem pontosan voltunk azonos platformon, hogy ez a bizonyos Auchan beruházásból
adódó ipari területnek, vállalkozói területnek kinevezett maradék két hektár valamennyi
földterület, amivel rendelkezünk, pillanatnyilag eléggé kusza állapotban van, hisz az egyes
területek nagyságai nem mindenben alkalmasak arra, hogy az eladható váljon. Tehát ezeket
rendezni kell, és mire ezeket össze lehet rakni, rendezni lehet, hát én nem tudom, hogy ebbıl
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lehetséges volna-e, de hát most a testület már szavazott, hogy nem így kívánja. Egyáltalán
ugye, elıállítani azt a forrást, hogy azt a bizonyos 200 millió forintos Opel területet
megvásároljuk. Igaza van a Földesi képviselı társamnak, én is tartózkodtam akkor, amikor a
területet megvásárlása mellett döntött a testület.

Földesi János képviselı: Egy tartózkodás volt! Vagy a Kálmán vagy Te.

Emesz Lajos képviselı: Kettı tartózkodás volt.

Földesi János képviselı: Két nem és egy tartózkodás.

Emesz Lajos képviselı: Lényegtelen ebbıl a szempontból. Én nem értettem vele egyet, elég
sokáig kardoskodtam ellene, ha emlékszel rá, az elsı körben is. Hogy én nem látom, hogy
ilyen kvázi drága pénzért, piaci értékben ez lehet, hogy itt jó helyen van, de az
önkormányzatnak drága pénzért ezt kellett volna megvásároljuk. De hát minden esetre én
gondolom, hogy ennek a költségvetésnek a keretébe, és erre van még egy hetünk ezekre, a
kérdésekre megnyugtató választ tudunk adni mindenkinek.

Földesi János képviselı: Én egy nagyon rövid gondolatot szeretnék az Enikı
hozzászólásához hozzáfőzni. Az egy nagyon remek dolog, hogy a képviselık, és ez is a
dolguk, hogy képviseljék a lakossági igényeket, nyilván annak helye és módja van. Nem
gondolom, hogy ennek most itt lett volna a költségvetésünk ezen szakaszának tárgyalása
kapcsán a vagy ennek kapcsán a helye. De nem baj, ez így a helyén van. De az a téma,
amelyet fölvetett az három bizottsági üléssel ezelıtt napi renden volt és témaként szerepelt.
Beszéltünk róla, a jegyzıkönyvben, ha meg van írva, akkor abban szerepel. Akkor fölmerült
már és a tervezési kubaturában, abban a rublikában, halmazban belefogalmaztunk többféle
feladatot, többek között ezt is, ugye. Ennek a tervezésére majd sort kell keríteni, de mivel ez a
polgármester úr által is említett a magyar állam tulajdona, ahol a még nagy tisztázatlanok a
viszonyok és sokat vívunk vele, és az én folyamatos kérdésem is errıl szól, a kezelıjérıl
ennek a területnek. Nem egy egyszerő sétagalopp, és hogy ha ezt nem sikerül tisztáznia, akkor
mi lehetünk nagyon szépek és okosak vastag bakancsban is botorkálhatunk, nem fogjuk tudni
megoldani. Nem a szándék, nem a forrás és nem tudom én micsoda akadályozza ezt a
helyzetet, hanem egyszerően az, hogy ennek a kezelıje az másként látja a feladatok
megoldhatóságát, mint ahogy mi akarjuk. Tehát nagyon röviden összefoglalva ez szándék,
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döntés, hogy ezt meg kell csinálni, ott ugye halálos baleset is volt, pont azon a szakaszon,
amit az Enikı említett ott lent. Ezért van egy tervezési soron prioritásként is felállítva,
folyamatban van.

Tamás Enikı képviselı: Köszönöm szépen Földesi János képviselı társam hozzászólását.
Annyit a hadd tegyek én is hozzá, hogy ez nem most merült fel elıször, hanem még az elızı
testületi ülésen is errıl beszéltünk, és ezt felvetettem. Hogy konkrétan miért tértem erre
vissza, azért mert mostanra győlt össze ez a közel 100 aláírás, és mert én bejártam még
egyszer ezt a területet és arról gyızıdtem meg, hogy ezt mindenképpen meg kell csinálni. És
még valamit, én pontosan tudom, mert utána jártam, hogy mi a tervezés útja-módja, mi az
engedélyeztetés. És ennek kapcsán a polgármester úrral levelet is váltottunk e-mailen. Tehát
hogy úgy mondjam képben vagyok, és úgy érzem, hogy annak alapján amilyen válaszokat
kaptam a magyar közútkezelıtıl, hogy ennek nem lesz akadálya.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Mielıtt megadnám Horányi Márton
képviselınek a szót, itt Emesz Lajos részérıl elhangzott a caffetéria kérdése. Nem tudom a
közalkalmazottak esetében ez egész pontosan, hogy fog alakulni, bruttóban, nettóban. Ugye
ezt az intézményvezetı asszony, illetve Novoszádek János képviselı tudja nekünk
megmondani, mint személyesen érintett. Én a köztisztviselık számoltam, ugye ez jelen
esetben azt jelenti, hogy eddig a köztisztviselık esetében a caffetéria két részbıl állt. Aminek
egy része azt hiszem kötelezendıen adandó volt tavaly még, az úgynevezett ruhapénz, ami a
köztisztviselıi alapilletmény kettıszöröse, 77.300 forint. Illetve a 12 ezer forintos
melegétkezési utalvány, ami 144 ezer Forint. Tehát a tavalyi évben a köztisztviselık caffetéria
címén 221 ezer 300 forintot kaptak. Amennyiben 200 ezer lesz a caffetéria ez az összeg 160
ezer forint lesz éves szinten, amennyiben 270 még akkor is buknak 5000 forintot, mert akkor
216 ezer forint. Köztisztviselıi vonalon ez így néz ki, a közalkalmazottit azt nem tudom így
fejbıl a számokat.

Horányi Márton képviselı: Köszönöm Emesz képviselı társamnak, hogy megerısített
abban, hogy a koncepcióban szereplı szöveg nem dodonai. Szerintem is teljesen egyértelmő.
Azzal kevésbé értek egyet, hogy a koncepcióban lévı dolog az egy kívánság lista. Lehet, hogy
csak terveket tartalmaz, de egyen szilárdságú terveket tartalmaz. Tehát nem lehet úgy
értelmezni, hogy a benne lévı egyik mondat az gyengébb, mint bármelyik másik. Tehát akkor
súlyozni kell, és mindegyikre érvényesíteni kell valamilyen szinten. De nem is ez a lényeg. A
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lényeg az kettı dolog. Ez a költségvetés messze nincsen lecsupaszítva. Tehát egyetértünk
abban, hogy Magyarországon rengeteg önkormányzatnál le van csupaszítva a költségvetés,
Solymárhoz képest igen nehéz helyzetbe vannak. Én remélem, hogy soha nem következik el
az az idı Solymáron, hogy nekünk ilyen költségvetést kelljen összeállítanunk. Tehát igen is
nem lecsupaszított költségvetés a solymári költségvetés. A hivatal költségvetése biztos, hogy
nem az. A másik, hogy akkor is, hogy ha nincs határozat róla, akkor is, hogy ha nem
rögzítettük rendeletbe, de hogy ha úgy tartottunk életben egy vagyonadót, hogy az
érintetteknél azzal indokoltuk, hogy értékmegırzésre, fejlesztésre, a vagyonunk növelésére
fogjuk fordítani, akkor én úgy gondolom, hogy ez akkor tisztességes, ha ehhez tartjuk
magunkat. Akkor is, ha nincsen leírva, akkor is, ha nincsen határozatba foglalva. Tehát ezt
kéne megfontolni. Én nem a 200 millió forintot kérem számon, hanem csak azt kérem
számon, hogy legalább azt a 150-et elérjük, ami ígéretként volt. Tehát ha nem érjük el a
koncepcióban lévı 200-at, mert terveztünk, és nem mindenhol tudjuk tartani, hiszen benne
volt máshol is hogy lehetıleg ırizzük meg akár a caffetéria akár akármelyiknek az érték
állóságát. Hát nem tudjuk tartani, lehet itt sem fogjuk tudni tartani. De a másik ígéretünket,
akik végül is nem voltak olyan jó helyzetben, mint a magánemberek hogy az Alkotmány
Bíróság törölte a vagyonadót. Az ı vagyonukra vonatkozó adó életben van, fizetniük kell
utána, és mi azt ígértük, hogy fejlesztésre fogjuk fordítani. Tehát az én alternatív javaslatom
az, hogy fontolja meg az elıterjesztı, hogy mivel nem tudjuk tartani magunkat ehhez az
ígéretünkhöz, töröljük Solymáron az építményadót.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nekem ezzel kapcsolatban más az álláspontom. Mert,
ugye amikor az építményadó bevételekkel hosszabb távon számolt a község 2005-ben, akkor
ugye egy óriási nagy 400 millió körüli hitelfelvételre került sor, amibıl nagyon sok utca
megépült és 20 évig fizetjük ezeket a hiteleket. Ez ebben a költségvetésben jelenleg
önmagában 62 millió forint, ami szintén felhalmozási kiadás az én tudásom szerint. Tehát
csak önmagában azok a megvalósult útépítések azok sok-sok évig terhelni fognak bennünket.
Ez ebben a költségvetésben 31 a tıke és 31 a kamatterhelés ebben az évben összesen a
fejlesztési típusú hiteleinkre. Én úgy vélem, hogy ez is ilyen típusú kiadás. Nem tudom, kinek
van még hozzászólása?

Enczmann László képviselı: Tulajdonképpen Marcival, abban egyetértek, és Lajossal is,
hogy ez a 200 millió lehet, hogy így irreális, de a 150 az valóban az. Két dolog is
megalapozza ezt a 150 milliót. Igaz, hogy a polgármester úr elmondta most, hogy ez a
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fejlesztés, hitel felvétel kamatai és tıketörlesztés ez évben 50-60 millió forint, de azt hozzá
kell tenni, hogy eddig Solymár Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében, ha
lecsupaszítjuk ezt az ingatlan adót, évente 50 és 60 millió forint között volt fejlesztési
forrásunk. Ha ez igaz, akkor ennek az 50-60 millió forintnak most is meg kellene lenni. A 150
millión felül. Akkor azt mondom ezzel a 150 millió forinttal vitatkozunk. Engem egy dolog
zavar tulajdonképpen a költségvetés kapcsán. A polgármester úrnak, mint elıterjesztınek, a
hivatalnak, mint a költségvetés kidolgozójának lehetıleg egy megalapozott költségvetést, és
mindenképpen egy olyan jellegő költségvetést kell elıterjeszteni, ami a reális adatokat
tartalmazza. Két dolog zavar ebben az egészben az egyik az, hogy úgy kerül a testület elé,
hogy mindjárt az elsı neki futásban a költségvetés módosítást a hivatal megemeli 30
millióval. Amit reklamáltunk, hogy 100 millió kellene, akkor a 100-at teljesíti. Ha 150-et
kértünk volna, akkor lehet, hogy a 150-et is teljesíti. De a másik, ami igazán zavar, és ezért
tesz engem bizonytalanná a költségvetés kapcsán, az az, és ezt már az elızı testületi ülésen
jeleztem, hogy beterveztünk ugye egy 3 millió forintos ÁFA csökkentést. Az ÁFA alap nélkül
nincsen. De az alaphoz nem nyúltunk hozzá. Akkor most vagy túl van tervezve az általános
forgalmi adó, vagy arra megy ki a játék, nem tudom szebben kifejezni magamat, hogy
legfeljebb túllépjük, és akkor a költségvetés növekedésbe a testület úgyis bele fog egyezni.
Tehát ha vannak ilyen apró tételek amikkel „játszani” lehet, és errıl nem kapunk
felvilágosítást, hogy mi az oka, akkor úgy gondolom, hogy az embernek vannak bizonyos
apró kétségei. A második dolog, amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, itt nem csak
csupaszításról beszélünk. Mert biztos vagyok abban, hogy lehet valamennyi költségvetést
csökkenteni, de akkor nézzük meg a bevételi oldalát is. És még mindig az iparőzési adón
lovagolok, ugye 340 volt betervezve, 371-et értünk el. Idén 340 lett betervezve, 10-zel múlt
héten emeltük. Hússzal? De ha ezt a húszat figyelembe vesszük, akkor nem 100-nál tartunk.
Akkor szeretném tudni, hogy hol tartunk most? Az ez évi költségvetésbıl mennyit fordítunk
fejlesztésre, mert közel vagyunk már a 150-hez. A másik igaz a költségvetésünkbe most bele
tettük ilyen apróbb tételek. A képviselı asszony javasolt a zöldterületek mővelésére további 1
millió forintot, azzal, hogy a zöldterületünk istentelenül megnıtt. De hát 2009 és 2010 között
egy négyzetméterrel nem nıtt meg a zöldfelületünk. Vagy akkor múlt évben kevés volt az a
terület, amit mőveltünk, ez biztos, hogy nem indokolja, hogy a terület meg növekedett, abban
biztos vagyok. És ilyen apróbb tételeket simán beteszünk a költségvetésbe ahelyett, hogy
kicsit utána gondolnánk annak, hogy azért ennek van költségvetési háttere. És a legfıbb
célunkat, azt, hogy ne csak az intézmények, de a falu is ki nézzen valahogy, akkor ezért nem
fogjuk tudni elérni, az ilyen apróbb dolgok miatt.
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Én csak egy mondatot szeretnék mondani a képviselı
úrnak a hozzászólására. Én szerintem akkor nem volt a képviselı úr azon a pénzügyi
bizottságon, amikor tételesen átszámoltuk, és nem egy perc alatt találtuk meg azt a 39 millió
forintot, hanem éjszakákat töltöttünk vele. És tételesen bemutattuk azt, hogy a csökkenés
illetve ez a 39 milliós változás mibıl ered.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Mielıtt Enikınek átadom a szót, ez a
zöldfelület kezelés lássuk be, hogy fizikailag nıtt vagy nem nıtt a zöldfelületünk kétségtelen,
hogy nem nıtt, mert nem vásároltunk ingatlant, ez természetes. Mondjuk úgy, hogy kezelt és
a kezelendı zöldfelületeink nıttek. Hisz ott van akár a Szent Erzsébet park, illetve ott van
még több olyan terület, ami jelenleg el van hanyagolva, és nem ártana szintén ezeket is
bevenni a zöldterület kezelésbe, de ezek jócskán meghaladják a falugazda csoport kapacitását.
Legfeljebb kaszálni tudják ezeket a területeket, de hogy egy normális zöldfelület kezelés
történjen, arra nem igen látok más lehetıséget, csak ha erre tervezünk kiadást.

Tamás Enikı képviselı: A zöldterületre vonatkozólag emlékeztetni szeretném Enczmann
László képviselı társamat, arra hogy a Vasút utca mellett végig egészen a vasútig
telepítettünk növényeket. Azzal is megnıtt. A templomtéren is nıttek felületek. És ott van
például az a Hárssor, amit együtt telepítettünk, még te is jelen voltál. Aminek a kezeléséhez,
ha azonnal nem fogunk hozzá tavasszal, ott az angol temetıtıl lefelé a falu felé akkor azok
tönkre fognak menni, ki fognak pusztulni. Továbbá arra szeretnék emlékeztetni, hogy
rengeteg sok úgy nevezett mini park keletkezett, tehát olyan növény kiültetések például az
Anna kápolnánál, ami korábban csak egy sima gyepes terület volt, amit idınként a falugazdák
nyírtak. Ott most virág van, meg cserje kiültetés. Tehát gyakorlatilag nagyon komolyan
megnıtt a feladat. És még annyit, minden évben két alkalommal növényeket telepítünk,
amióta ez a képviselı-testület felállt. És ezt tervezzük idén is.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Helyes. Mindenki gondolkozzon rajta, hogy idén
tavasszal hol fogunk ültetni.

Novoszádek János képviselı: A caffetéria rendszerhez szeretnék néhány dolgot mondani.
Hadd kezdjem kicsit távolabbról. Az önkormányzatiság 20 év alatt, azt el kell ismerni, hogy a
folyamatosan egymást követı képviselı-testületek, amit tudtak, sıt erejükön felül is
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biztosították a közalkalmazottaknak, köztisztviselıknek a javadalmazását. Sıt a környéken
egy jó darabig igen elınyös helyzetben voltak. Csak úgy szeretném megemlíteni, hogy teljes
önkormányzati forrásból még az elsı ciklusban, 1993-ban történt egy 30 %-os alapilletmény
emelés, ami nagyon jelentıs volt. Ezt követıen ilyen jellegő dologra nem került sor, ennél
talán racionálisabb volt, és eredmény az sincs máshol ugye, hogy egy havi jutalom keret van
beállítva, a legtöbb önkormányzatnál nem is ismernek ilyen dolgot. A Képviselı-testület
tudomásul vette, sıt ugye kompenzálta a munkáltatói döntés alapján a bér kiegészítést. Ugye
ez is egy pozitívum volt a sorozatban. És ugye a legújabb pozitív támogatás a caffetéria
rendszernek a kitalálása, a pénzügyi bizottság elnökének volt, ha jól emlékszem az ötlete.
Tehát azt el kell ismernie minden közalkalmazottnak és köztisztviselınek, hogy amit a
testületek meg tudtak adni, sıt azon felül is, megadtak. A másik oldal az, ha valahol az állam
mőködésében problémák jelentkeznek abban a pillanatban az állam, tudom hogy minden
társadalmi réteget sújtott ez a nagy sikerő politika, mert itt nem a gazdasági válság tette
alapvetıen tönkre az országot, hanem a 2002 óta zajló ragyogó kormányzás. De kihez nyúl
egy megszorítás azonnal a közalkalmazottakhoz. Vagy akár a köztisztviselıkhöz, mert a
köztisztviselık bizonyos szempontból a külön juttatásokat tekintve eddig az évig a
közalkalmazottakhoz képest még elınyös helyzetben voltak. Most ennek vége. Ezt nem
hittem volna, hogy ezt meg meri csinálni a kormány, hiszen a saját apparátusát nyomorgatta
meg. El kell mondanom még azt, megismétlem még utoljára, hogy milyen veszteségek érték a
közalkalmazottakat, köztisztviselıket. Nem számoltam ki, hogy ez mit jelent egy
közalkalmazott, köztisztviselı esetében. Ugye a 13. havi bér elvesztése, a caffetéria
megadóztatása, illetve ennek a bizonyos szakkönyv vásárlási keretnek a nevetséges összegre
való csökkentése. 4000 forintból vásároljon Arató Gergely államtitkár úr, amit akar.
Fıképpen, hogy Arató Gergely elmondta, jó ha a képviselı urak és hölgyek tudják, a törvény
elıírta, hogy az államnak garantálni kell. Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy évek óta
ezt az összeget Solymár Nagyközség Önkormányzata fizeti ki, ha jól sejtem, mert az állam
erre egy forintot nem adott, erre a könyvtámogatásra. Elfelejtettem mondani, hogy az
önkormányzat fedezi a címpótlékokat is. Szeretném akkor megismételni az oktatási bizottság
január 21.-én kelt határozatát, amelyben kéri a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2010 évi
költségvetésbe az önkormányzat dolgozóinak egységesen 270 ezer forint fı/év összegő
caffetéria keretet tervezzen. Ez a bizottság javaslata és akkor lennének nekem ilyen egyéni,
nem mondom, hogy üzletemberi javaslataim, mert soha nem értettem ehhez, de próbálkozom.
A második javaslatom, az hogy plusz 70 ezer forintról van szó. Ugye itt elhangzott, hogy
lecsupaszított, de annyira talán nem a költségvetés. Javaslatom az, hogy ezt a 70 ezer forintot
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50-50%-os arányban osszuk meg, tehát 35 ezer forintot biztosítson az önkormányzat a
beruházási keretbıl, és 35 ezer forintot pedig az intézmények próbáljanak elıteremteni.
Valamilyen kiadásnak a csökkentésével. Van még egy javaslatom ez már egyszer elhangzott,
de azt hiszem senki nem számolta át. Már elhangzott elızıleg is, hogy a legdrágább formája a
jutalmazásnak a jutalomkeret. Tehát a javaslatom az, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy emeljük,
és a caffetéria a legjobb pénzügyi konstrukció mind munkáltatónak mind munkavállalónak,
hogy emeljük meg 200-ról 270 ezerre a caffetériát, és a jutalomkeretet bizonyos százalékkal
csökkentsük, mert annak vannak a legnagyobb …..Lehet bólogatni Klára, mindent nem lehet,
ugye. Én csak próbálok üzletemberi módon alkudozni a pénzügyi szakemberekkel. Tehát a
jutalomkeretet valamelyest csökkenteni, és akkor lehet, hogy mindenki jobban jár. Tehát van
a bizottságnak a javaslata, és az én két nagysikerő egyéni javaslatom.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. A jegyzı úr majd Horányi képviselı
úr következik. Tehát tisztázzuk, hogy mirıl beszélünk. Ugye a pedagógiai szakszolgálat
létszám emelkedése, és egyéb létszám helyzet miatt, ugye 201 emberrıl beszélünk, aki
valamilyen

módon,

valamilyen

státuszban

az

önkormányzatnak

dolgozik,

mint

közalkalmazott, köztisztviselı vagy munkatörvény könyves. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
ez a 70 ezer forint, amirıl most beszélünk, az majdnem kereken 14 millió forint. Amennyiben
ez a második javaslat illetve az elsı egyéni javaslatod támogatást kap, akkor az intézmények
között osztódik szét az intézmények fele. Tehát mintegy 7 millió forint. Tehát ennyiben kell
gondolkodniuk az intézményeknek az összeg kigazdálkodásának tekintetében. Én annyit
szeretnék elmondani, hogy ez a caffetéria egy érdekes kérdés. Mert természetesen mi is
konzultálunk bár ebben a hónapban nem volt kistérségi tanácsülés, de azért hívogatjuk
egymást a polgármesterekkel. A környezı településeken nagyon szórnak ezek az adatok.
Tehát van olyan település ahol a caffetéria 420 ezer forint, van, ahol még vita alatt van, de
valószínőleg 276 lesz, talán ez az az összeg amivel a köztisztviselık esetében nullára jönnek
ki, és van olyan település is ahol ez 60 ezer forint, igaz az, hogy ott óriási adósság van. Ezt
csak tájékoztatásul szerettem volna mondani.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Csak pár szót Novoszádek János úr azon mondatára,
hogy a kormány saját köztisztviselıin kurtít. Hát 500 és 900 ezer caffetéria juttatások vannak
a központi költségvetési szerveknél, hát megdöbbentı szám.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Errıl konkrét számadatom van. Az az ügynökség ahol
egy ideig vezetı voltam, és amely most már teljes egészében a magyar állam tulajdonában
van, ott 950 ezer a caffetéria keret. Az is igaz, hogy az ügyvezetı a Fidesz kormány idején
négyszáz valahány ezres bruttó fizetéssel dolgozott, a mostani vezérigazgató fizetése fent
látható a neten és 2 millió 850 ezer forint.

Horányi Márton képviselı: Én örülök, hogy tanár úr elıjött ezzel a javaslatával, mert ha
nem jön elı elıjöttem volna én is, mert pontosan ugyan errıl beszélgettünk mi is. Pontosan
mirıl van szó. Arról van szó, hogy a caffetéria egy kiszámítható, biztosan járó és a dolgozó
meg fogja kapni. A jutalom egy vezetıi eszköz, amivel motiválni, ráhatni tud, jutalmazni
tudja a többlet munkavégzést. Nem is a többletet, mert az külön terveztük, a jobb
munkavégzést. Ha megnézzük a költségvetésünket, eltekintünk attól a kimerem jelenteni
ırülettıl, hogy úgy kell terveznünk, hogy nem a tényeket vesszük figyelembe, hanem az elızı
évi tervet vesszük figyelembe, tehát a tervnek a tervét készítjük el. Ettıl ha eltekintünk és a
tényadat részt is megnézzük a táblázatunkban, akkor látható, hogy 2009 évben a várható
jutalomsor az 21 millió forint. Tehát ez az, amit fölhasználtunk, tényleges kifizettünk. Ha azt
mondanánk, hogy ugyanekkora keretet hagyunk jutalmazásra 2010 évben akkor jutalomban
nem állunk rosszabbul, mint 2009-ben. Viszont jutalomra betervezve 35,8 millió forint van.
Tehát ha jól számolom, akkor 14,5 millióval több van a jutalomkeretre betervezve. Amelyet
én is támogatnám, hogy tegyünk át a caffetériára. És ha már minden szempontból
bizonytalanság van Magyarországon az életben, akkor a mi alkalmazottjainknak maradjon
meg legalább az a biztonsága, hogy ezt megkapják. Mert hogy jutalmat ki hogy fog kapni azt
majd a mindenkori intézményvezetık döntik el. Úgy hogy én nagyon jó és hasznos ötletnek
tartom ezt a javaslatot, elıterjesztést. A magam részérıl én támogatnám.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor foglaljuk össze, hogy mindenki értse a kérdést. A
legutóbbi hozzászóláshoz azért én annyit hozzátennék, hogy ne feledjük el, hogy a tavalyi
költségvetésben azt hiszem 173 fıs létszámállomány volt, és ugye ez a pedagógiai
szakszolgálat és néhány feladat ellátás miatt felemelkedett. Tehát ez is okozza ezeket a
különbségeket. Az Oktatási Közmővelıdési Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke a bizottság
álláspontját, mint módosítást terjesztette elsıként elı. Ez egy módosító javaslat errıl itt és
most szavaznunk kell amennyiben egyéb módosítás nem érkezik. Ez úgy szól, hogy a
caffetéria személyenkénti keretét 200 ezerrıl…..
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Horányi Márton képviselı: Nem lehet úgy megfogalmazni, hogy amennyit ez lehetıvé tesz?
Nem tudom mennyit tesz lehetıvé, nem számolgattam, de ez a javaslat a tanár úrtól jött,
nekem meg a Rétfalvi úr jelezte. Nem számoltuk ki, hogy ez mennyi.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nézd, lehet, hogy nem számoltuk ki, de a tanár úr nem
módosíthatja a bizottság elıterjesztését.

Horányi Márton képviselı: Világos. Ez ti kiszámoltátok, hogy 14 millióba kerül a hatása?

Dr. Szente Kálmán polgármester: 70 szer 200. Tehát 200 ezerrıl 270 ezerre. Ez a bizottsági
elıterjesztés. Ez egy bizottsági elıterjesztés, ezen mi itt csak úgy módosíthatunk, ha elveti ezt
a képviselı-testület és más elıterjesztés jön. A bizottság javaslata 270 ezer forint caffetéria
személyenként. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Három tartózkodással……

Horányi Márton képviselı: Én nem tartózkodtam, bocsánat, de nem volt keret az
elıterjesztés mögött.

Én úgy gondolom, lehet 270, de akkor hozzá kell tenni, hogy a

jutalomkeret átsorolásával. Tehát ha így szól az elıterjesztés, akkor tudok róla szavazni. Ha
nem így szól az elıterjesztés, akkor várnám, hogy mibıl.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy pillanat. Ugye a bizottság javaslatát mi nem tudjuk
módosítani, esetleg te ezt módosításként beterjesztheted. Válasszuk külön egy képviselı
indítványát meg egy bizottság indítványát. Tehát a bizottság javaslatát a bizottság elnöke egy
testületi ülésen szerintem ez közjogi kérdés, szerintem nem változtathatja meg. Legfeljebb
tehetünk mi hozzá egy másik módosító indítványt.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Egy mondatot hadd mondjak. Ráadásul több javaslat is
elhangzott. Elıször volt a 35 ezer 35 ezer szétbontva, a jutalomkeret….

Novoszádek János képviselı: Most azt nem tudom, hogy jogilag, hogy van. Tehát az elsı
eredeti volt a bizottság 270 a beruházási keretbıl. A második módosítás 35-35, az
intézmények kigazdálkodják, illetve az önkormányzat a beruházásból a másik felét adja. És a
harmadik utolsó módosítás úgy hangzott, hogy 270 ezer úgy, hogy a jutalomkeretet
csökkentjük. Most nem tudom, hogy ügyrendbıl és jogilag ez az utolsó módosítással kell
kezdeni, vagy a bizottsági eredetivel?
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyenlıre ugye a bizottságnak volt egy javaslata.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A kérdés az, hogy az elnök úr elıterjesztett elsı
pontban 270 ezer forintot a beruházási keret terhére. Ez volt a bizottság javaslata.

Novoszádek János képviselı: A másik kettı az én egyéni indítványom volt.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Ebben a sorrendben kell szavazni. Igen és Horányi
Márton képviselı úrnak az indítványáról is szavazni kell.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy pillanat. Az egyszer ugye egy összegszerőségrıl
szavaztunk, ez meg is történt. A szavazásnak meg volt ugye az eredménye. Igaz?

Horányi Márton képviselı: Ügyrendi kérdésem volt. Nem volt meg, mert nem volt a
határozati javaslat teljes körően föltéve. Tehát nem volt megjelölve a forrása. Emeljek 270-re,
de mibıl? Itt egy összerakott költségvetésünk van. Tehát nem volt megjelölve, hogy mibıl,
ezért ez nem kezelhetı állapot. Én hajlandó vagyok megszavazni, akkor ha látom, hogy
melyik kategóriában vagyunk benne. Én a magam részérıl jeleztem, hogy a János által
harmadikként aposztrofált dolgot tartom ésszerőnek és járhatónak.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen ez egy nagyon érdekes kérdés. Akkor én megkérem
a bizottságokat, hogy olyan javaslatokat, amirıl a testület tud szavazni. Erre nem tudok mást
mondani, a bizottság javaslata így hangzott el.

Enczmann László képviselı: Arról volt szó, hogy a fejlesztés terhére.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A bizottsági javaslatban az volt, hogy a fejlesztési keret
terhére? Benne volt a bizottsági határozatban?

Novoszádek János képviselı: Nincs benne, de így értettük.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hát igen. Ki hogy értette. Ügyrendi javaslat hogy kezdjük
el akkor az egészet elölrıl. És akkor hátulról tegyem fel szavazásra, jegyzı úr?
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Lehet így is, úgy is. Ugyan az lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor a legutolsó indítvány úgy szól, hogy a caffetéria
keret 270 ezerre legyen emelve, de ennek a forrása a jutalomkeret csökkentése legyen.
Így mindenki számára világos, hogy mirıl fog szavazni, ugye? Aki ezzel egyet ért kérem,
szavazzon.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (10 fı) 8 igen és 2 nem szavazatával
elfogadta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen megkapta a többséget a szavazás.
Másról nem kell igaz? Mert ezzel gyakorlatilag megtörtént a döntés a többi oka fogyottá vált.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem tudom, a szöveges részen a módosítások átvezetésre
kerültek? Kell azokról is?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A Pénzügyi Bizottság módosításáról igen.

Dr Szente Kálmán polgármester: Kérem, hogy vegyétek elı a 8-as elıterjesztés szöveges
részét. Természetesen értelemszerően a fıösszeg meg egyéb sorok még kihagyásra kerültek,
hisz azt a végleges anyagba kell beemelni. Egyesével akkor. Meg vannak jelölve azok a
módosítások, amiket a Pénzügyi Bizottság javasolt?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Azok a módosítások egy az egyben beemelésre
kerültek, mert nem voltak olyan nagy horderejőek, inkább technikai jellegőek voltak.
Szerintem, végig lehet menni pontról pontra, szakaszról szakaszra.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én azzal vágom el ezt a gordiuszi csomót, hogy mint
elıterjesztı befogadom a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait. És akkor megkérdezem a
testületet, hogy a szöveges részhez van-e még módosító javaslata?

31

Enczmann László képviselı: A 10 § 2 bekezdéshez. Teljesen indokolt, hogy betegyük a
polgármesteri hivatal szakfeladatait. Ezen kívül javaslom, hogy ha már itt tartunk, hogy az
iskola és az óvoda és egyéb önálló intézményünk is, és fıleg kiemelve, amiket önként
vállaltunk. És ezek közül is én maximum azokat tenném be, amiket önként vállaltunk. Az
iskola és óvodába az önként vállaltakat tenném be, jelezve ezzel, hogy az önkormányzatunk
sokkal többet vállal fel, mint amit az állam illetve törvények elıírnak.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt hiszem ennek technikailag semmi akadálya. Ha
egyet ért ezzel a Képviselı-testület azzal, hogy az intézmények mind az önálló mind a
részben önállóan gazdálkodó intézményeink szakfeladatainkat is szerepeltessük a
költségvetésünk szöveges részében, esetlegesen jelölve is azokat a szakfeladatokat,
melyeket önként vállalunk, és azokat, amelyek kötelezendıen vállalandók akkor, aki
ennek a beemelésével egyet ért kérem, most szavazzon.

A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık (10 fı) egyhangú, 10 igen szavazatával
jóváhagyta a módosítást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérem az intézményvezetıket és a hivatal szakembereit,
hogy ez kerüljön beemelésre, a következı végtárgyalásra. Kérdésem, hogy egyéb hozzászólás
a rendelet szöveges részéhez van-e? Nincs. Akkor a rendelet második körös tárgyalását ezzel
lezárom, és javaslok egy szünetet.

Dr. Szente Kálmán polgármester szünetet rendel el.

Szünet után folytatódik a testületi ülés.

2. napirendi pont: 9/2010 sz. elıterjesztés: A menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedés

díjának

megállapításáról

és

az

utazási

feltételek

helyi

szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) rendelet módosítása (polgármester,
Gaal Gergely képviselı)
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Folytassuk a munkát. Soron következik a 9-es számú
elıterjesztés, ez a helyi buszközlekedés viteldíjainak megállapítása. Ezt mindig januárban
szoktuk megállapítani. A helyi két közlekedési járatunkat, a Kerekhegy-Budaliget, illetve a
vasútállomás-templom tér- hutweide vonalakon közlekedı kisbusznak a viteldíjairól van szó.
Ugye a jelenlegi érvényes díjakat tartalmazza a táblázat, a kérelmezett díjakat, az emelkedés
mértékét, illetve a pénzügyi bizottság javaslatát. A Pénzügyi Bizottság javaslata mellé, még
érkezett Gaal Gergely képviselı javaslata, miszerint a kedvezményezett havi bérletet, azt
vásárolhassák meg a normál kedvezményezetteken kívül, akik úgy tudom a tanulók, és a
nyugdíjasok, a kismamák is. Erre több önkormányzatnál is van példa, hogy az úgynevezett
kismama bérletet bevezetik. Meg szeretném kérdezni, hogy az elıterjesztéshez kinek van
hozzászólása? Megadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének Horányi Mártonnak

Horányi Márton képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság tárgyalta
ezt a napirendet. A számokról nem beszélünk, mert nyilvános ülés van, de talán azt meg kell
állapítani, hogy a támogatásokról önkormányzatunk, most már évek óta elszámolást kér. A
busz üzemeltetı vállalkozó is minden évben beadja az elszámolását, de ebben a formátumba.
Tehát nem abban a struktúrába, amiben a harminc egy néhány szervezetünk, vagy általunk
támogatott szervezet megteszi. Körülményként tájékoztatom errıl a testületet, hogy
megállapította ezt is a Pénzügyi Bizottság, tehát volt olyan bizottsági tag, aki észrevételezte
ezt a dolgot. Ezért a beszámolóból konkrétan az sem állapítható meg, hogy az a 4,7 milliós
önkormányzati támogatás –bocsánat ezt szabad mondani? – elnézést.

Dr. Szente Kálmán polgámester: Igen, ez nyilvános.

Horányi Márton képviselı: Amit az önkormányzattól 2009-ben kapott ez a tevékenység,
hogy az konkrétan mire lett elköltve. A többi támogatott szervezetünknek errıl egy
meghatározott struktúrájú tételes elszámolást kell benyújtania. A vállalkozó részérıl érkezett
egy díjemelési kérelem, ami a teljes árú bérleteknél 9,1 %, a kedvezményes bérleteknél 15,2%
és a vonaljegyeknél meg 12%-os díjemelést tartalmazott a 2010 év viszonylatába. Amikor a
díjakat tárgyaltuk, akkor ugye megállapítottuk, hogy évközben volt egy díjemelése a
vállalkozónak, az ÁFA miatt. Amirıl viszont nem volt önkormányzati jóváhagyás, tehát ott
úgy történt a díjemelés, hogy arról a testület, mint ármegállapító hatóság –mert mi ebben a
viszonylatba azok vagyunk- nem döntött, tehát az egyfajta önkényes díjemelés volt.
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Valószínőleg, ha beterjesztette volna, a testület elfogadta volna, mert egy adó emelkedett, de
ezt le kell szögezni ez attól még ténykérdés marad. A bizottság egyhangú döntéssel nem
támogatná ezt a díjemelést, amit a vállalkozó kért. Nem vitatva benne, adott esetben a
költségeket. Bár annak mélységi elemzésébe mi nem mentünk bele, hogy ebbıl a
tevékenységbıl mi mennyibe kerül. A bizottság egy inflációnak megfelelı 4%-os emelésre
tett javaslatot, és én úgy tudom, hogy a határozati javaslatban is ezek szerepelnek. A Gaal
Gergı képviselı indítványára, hogy a kismamák is kapják meg ezt a kedvezményes bérletet,
ezt a bizottság elviekben támogatta, megvalósításra több javaslat és ötlet is felmerült a
bizottsági ülésen, de nem találtunk olyan jósszívvel ajánlható azonnal megoldást, amivel ez
kivitelezhetı lenne. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy föl kéne venni a védınıkkel a kapcsolatot,
hogy hogyan lehet magát a jogosultságot igazolni, illetve ki kéne dolgozni a hivatalnál is arra
egy eljárás rendet, hogy visszaellenırizhetı legyen, hogy azok veszik igénybe, akiket
mondjuk a védınık leigazoltak, vagy akik tényleg erre jogosultak. Tehát nem elvetve van
Gaal Gergelynek ez a fajta javaslat, hanem úgy gondoljuk, hogy ezt még tovább kellene
gondolni, finomítani, az eljárását ki kellene dolgozni. És nagy valószínőséggel, hogy ha ez
kidolgozódik, és év közben bevezetésre kerül, akkor a vállalkozóval is valamilyen módon
egyeztetni kéne ennek a finanszírozását. Mert ı az eddig díjképzésében és a 2010-es
kalkulációjában ezzel nem számol. Tehát a mi javaslatunk ezt a témakört így nem tartalmazza,
mert felkértük az aljegyzı urat, hogy ezt valamilyen módon koordinálja, hogy kompletten
körül legyen járva mind a jogosultság tekintetében, mind pedig az elszámolhatósága
tekintetében.

Dr.

Szente

Kálmán

polgármester:

A

képviselı

úr

a

Pénzügyi

Bizottságon

megfogalmazottakat említette, itt az elıterjesztésben a rendeletbe már beépítésre került ez,
errıl viszont beszélnünk kell, hogy most hagyjuk jóvá, vagy késıbbi rendelet módosítás
során. Ugyanis a szolgáltató támogatás-növelést kért, ezt nem támogatja, hanem változatlan
formában a szerzıdés szerint hagyja ez egy határozat, azonban a buszközlekedés tarifái és
ezzel kapcsolatos dolgok, az viszont rendelet. Tehát egy határozatot hozzuk, illetve egy
rendeletet hagyunk jóvá. A rendelet esetében ehhez minısített többség szükséges. 10-en
vagyunk, ha jól látom, úgy hogy tudunk minısített többséggel döntést hozni. A második
paragrafusban rendeletmódosításban, látható az az elképzelés, amit az aljegyzı jogilag
megfogalmazott. Ebben gyakorlatilag valóban úgy van, hogy a védınıkön keresztül a terhes
kiskönyv, GYES, GYED, TGYÁ stb. igazolásokkal lehetne a kedvezményt igénybe venni. Az
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elszámolás után az elıterjesztés és a rendelet módosítás szerint a kedvezményes bérlet és
bérlet összeg különbözetét a község vállalja, ezt viszont tervezni kell a költségvetésben, mint
kiadást, ha ezt jóváhagyjuk, vagy esetleg ezt most ezt a részét a rendeletnek nem fogadjuk el,
akkor egy késıbbi ülésre terjesszük be az ezzel kapcsolatos dolgokat. De hát a költségvetésbe
érdemes lenne szerepeltetni. A záró paragrafusok, a záró rendelkezések szakaszában
egyébként a közlekedési díjak hatálybalépését 2010. február elsı napjára teszi a rendelet, és a
kismama bérletre vonatkozó tételeket eleve 2010. március elsı napjára teszi a rendelet
szövegezése. Megkérdem, milyen hozzászólás lenne a témához.

Földesi János képviselı: Érdeklıdni szeretnék, illetve kérdezem, hogy a Gaal Gergely által
javasolt a kismamák kedvezményes bérletére vonatkozó kérdésben, ott történt-e valamifajta
számosságra vonatkozó vagy felmérés, vagy egyéb ilyen információ áll-e rendelkezésünkre?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Annyit tudunk, hogy körülbelül hány kismama van. Itt
ugye csak a bérlet vásárlásról van szó, jegyár kedvezmény nincs. Ugye ha azt mondjuk, hogy
van maximum 100 és 200 közötti kismama akkor ennek egy része. Tehát ez gyakorlatilag,
valóban, ahogy mondod körülbelül, talán a tizedét érintheti. De pontosan ugye azt elég nehéz
megbecsülni, hogy kijár a helyi busszal, mert arról nincs adatbázis, hogy kitartozik ebbe a
felhasználói körbe. Pillanat, jegyzı úr mindjárt mondana erre valamit.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Én az egészhez még egy észrevételt főznék, tehát a
határozati javaslat az abban az esetben érvényes, hogy ha a képviselı-testület nem támogat
semmiféle díjemelést. Illetve a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltuk, illetve felmerült a
lehetıség ez egy verzió, amit itt én elıterjesztettem, illetve beírtam szöveget. Na most terhes
kiskönyv, TGYÁS, GYES és a GYED ez egy körülbelül három és féléves intervallumot ölel
magába, tehát ennyivel kell azt az évi 100 születendı gyermeket megszorozni, tehát ez a
jogosult kör. Ha azt mondjuk, hogy 10%, akkor az annyival kevesebb. Tehát ezen is
nyilvánvalóan a testület még gondolkozhat, változtathat, kit kíván egyáltalán bevonni a
jogosult körbe.

Földesi János képviselı: Csak tényleg a pontosítás szükséges, mert a kismama állapot az
maximum kilenc hónapig szokott tartani általában, vagy rövidebb. Hosszabb kevésbé
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jellemzı, és mivel mi most egy tizenkét hónapos intervallumról döntünk, ez egy folyamat
lehet. És ha a kismamákat akarjuk ezzel preferálni, és nem a kisgyermekes anyákat, akik
esetleg busszal közlekednek, akkor ezt nyugodt szívvel fel lehet itt most rögtön vállalni ezt a
döntést, ez néhány 10 ezer forint néhány 100ezer forint alatti tétel, ha ez igaz, hogy csak
ezeket és csak ilyen formában, akik igazolható módon kívánnak bérlet vásárlás formájában
részesülni ebben a támogatásban. Amit viszont szeretném, ha számszerősítenénk, mert itt az
elıterjesztésben egy picit más van a határozati javaslatban. A pénzügyi bizottságnak volt egy
javaslata, hogy az inflációval javasolja díjtételek emelését, ez viszont nem így szerepel ebben
az elıterjesztésben. Akkor ezt vagy módosítanunk kell, vagy korrigálni kell akkor.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt annyi történt, hogy a bizottság infláció körüli
mértékben kívánta növelni, és ugye ezt kikerekítette a következı tízesre, illetve százasra.
Tehát valószínőleg ezért nem pont 4, hanem helyenként több vagy kevesebb. Eleve a
kérelmezett emelkedés mértéke is szórt. Tehát gyakorlatilag a pénzügyi bizottság, ha jól
emlékszem, tételesen határozta meg ezeket a díjakat. Tehát 6000, 2500, 270 forint. Tehát 270
forint a vonaljegy, 2500 forint a kedvezményes bérlet, és 6000 forint a teljes áru buszbérlet a
helyi járaton.

Cser Angéla képviselı: Azt az adatot kaptuk, hogy körülbelül 100 kismama szokott egy
évben lenni. Ez a falu lakosságának 1%-a. Megnéztem, hogy mennyi a bérlet eladás összesen
egy évben, a két járaton évente 200 bérletet adnak el. Hogy ha ennek a 200-nak nézzük az
1%-át az kettı kismamát feltételez így matematikailag. Tehát szerintem nyugodtan bele
vehetnénk ezt most, elfogadhatnánk ennek a kedvezményes bérletnek a jogosultságát. Mert
olyan minimális összeget érint. Igazán ennek gesztus értéke van, hogy a falunkban fontosnak
tartjuk tényleg, hogy gyerekek szülessenek és legalább ezen a szinten is megpróbáljuk
támogatni a családokat.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyet tisztáznunk kell. Ugye Földesi János képviselı
említett néhány kézelfekvı és nem vitatható biológiai összefüggést ugye. Ez amennyiben a
terhességre gondolunk, mint kismama, mire a terhes kiskönyv kiállításra kerül, onnan az
maximum hét hónap körüli szokott lenni a kismama állapot. Itt ugye az elıterjesztésben
szerepel a TGYÁS, GYES és a GYED idıszaka, ami miatt évente ez a körülbelül 100 fıs
szám ez kitolódik olyan 300-400-ra . Tehát az a kérdés, hogy ha errıl most dönteni kíván a
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testület, elıször azt döntsük el, hogy akarunk e errıl most dönteni, vagy még gondoljuk át
esetleg. Ha dönteni kíván a testület, akkor ezt kell meghatározni, hogy a rendelet
módosításában ugye terhességük idıtartama alatt, TGYÁ, GYED, és GYED idıszakai alatt is
jár-e. Ezt kell tisztázni. Mert ez ugye az egész kötelezettség vállalást, illetve a
kedvezményezettek körét körülbelül megháromszorozza.

Tamás Enikı képviselı: Én is arra gondoltam, hogy ki kéne terjeszteni a kisgyerekesekre,
arra az idıre, amíg jár nekik a GYES illetve a GYED, mert így van értelme. Mert valóban
apró gyerekekkel neki indulni gyalog az kemény próbatétel. Úgy hogy én csatlakozom ahhoz,
amit Földesi János képviselı pedzett, hogy éppen, mert kicsi az a szám, amit érintett volna
Gaal Gergely eredeti javaslata ezt ki kéne terjeszteni. És még valami. Sokkal szerencsésebb
lenne, hogy ha errıl akkor döntenénk, amikor itt a vállalkozó.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Amennyiben mi vállaljuk, ennek a dolognak a
költségkülönbözetét, a vállalkozót abszolút nem érdekli. Csak ugye ezt nagyon komolyan
nyilván kell tartani, hiszen még kismama bérletet is el lehetne adni nem kismamáknak, hisz a
község állja több mint a felét, e szerint az elıterjesztés szerint.

Horányi Márton képviselı: Én azt hiszem, a célt egyikünk sem vitatja, azt mindegyikünk
jónak tartja. De ha el kezdünk számolni, mert azt is kell csinálni, akkor azt látni kell, hogy a
differencia az nagyjából évente, személyenként olyan negyvenezer forintra jön ki. Ha mind a
háromszáz igénybe venné, akkor az azért tizenkét millió lenne, amit nekünk finanszírozni
kell. Tehát akármilyen megközelítésben nézzük, én úgy gondolom, hogy ez éves szinten
milliós nagyságrendő ez a tétel. Aminek a finanszírozását nekünk elı kell teremtenünk, ha
bevállaljuk.

Földesi János képviselı: Két gondolat csak. Egyrészt én csak a kismamákra gondoltam, akik
nem kisgyerekes anyukák, hanem kismamák. De azt az indítványt tenném, hogy mivel nincs
az elıterjesztı körünkben, másrészt az elmondottak alapján jókora különbözetek vannak,
számszerő különbözetek vannak. Egyrészt a köröket tekintve, hogy kik legyenek a
kedvezményezettek, másrészt ebbıl fakadóan annak pénzügyi kihatása, hogy ezt a sort, ami
arról szól, hogy kismama innen azt hagyjuk ki, a többirıl tudunk dönteni minden további
nélkül. És Gaal Gergely illetve a bizottság körbejárva ezt az ügyet egy következı testületi
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ülésre terjessze elı. Én mindenképpen támogatni tudom, mert a cél az rendben van, csak látni
kell, hogy kit preferálunk ebben és az mit jelent pénzügyileg. Mert nekünk valahol a végén
fiskális szempontok szerint kell a költségvetésünkben megjeleníteni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Magam is ezt javasoltam volna, hogy ezt gondoljuk át és
tényleg kéne valami számítást tenni mögé, mert az elıbb elég sokat vitatkoztunk 200
embernek a 14 milliós caffetériájáról, és bár biztos, hogy nem minden kismama venné ezt
igénybe de, ha mondjuk már 100 vagy 200 valóban igénybe veszi, akkor már hasonló
összegeket kellene terveznünk. És ezt valahol meg kell jelenítenünk a költségvetésünkben.
Hivatalosan ez közös elıterjesztésben készült, Gaal Gergely képviselı és jómagam vagyunk
az elıterjesztık, úgy hogy én javaslom, hogy a rend kedvéért a testület döntsön a kismama
bérlet kérdésének az elnapolásáról, tehát a rendeletnek ezt a részét napoljuk el. Viszont a
viteldíjakról döntsünk.

Kıvári András képviselı: Kedves képviselı társaim. Nézzük a funkcionális életszerőséget
ebben a helyzetben. Ez a következıt jelenti. Ha körbe nézek köztünk, akkor majdnem
mindenki szülı, ami azt jelenti, hogy néhány fıt érint a GYES, GYED alatti lehetıség. Én azt
mondom, hogy úgy kell kalkulálni összegszerőségben, - és hogy ha azt mondanánk, hogy
elnapoljuk a döntést, ezt fogják majd kihozni a számítások is - hogy körülbelül a
költségvetésünket maximum 200 ezer forinttal fogja érinteni. Azért mondtam, hogy
funkcionálisan nézzük, mivel egy édesanya mikor viszi a gyermeket, majdnem mindenki itt
Solymáron a hegyviszonyok miatt, a közlekedés miatt gépjármővel halad. Gondolom, csak
néhányan lennének, akik a hutweidébıl lejönnek a vasútállomásra. Tehát ha megnézzük, hogy
kik veszik igénybe a vasutat többségében diákok, tehát én ezért javasolnám, hogy most
fogadjuk el.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én továbbra is úgy vélem, hogy itt költségvetési kihatás
van.

Horányi Márton képviselı: Én nem tudom András, mire alapozod, amit mondasz. Az öt fıt
jelent. İt fı miatt viszont rendeletet alkotni, én nagyon bízom benne, hogy jóval többen
akarják, vagy tudják majd igénybe venni. Tehát én abszolút nem azzal számolok, hogy öt fı
az, akinek ez szempont, hogy kihasználja ezt a lehetıséget. Mert akkor azt biztosan másképp
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is meg lehet oldani, hogy ıket segítsük, hogy ha ez probléma. De én azt gondolom, hogy ha
300 ilyen hölgy van a községben, hogy annak legalább a 10 vagy 20%-a igénybe fogja venni
ezt a lehetıséget. Már csak azért is, hogy hatékonyabban mőködjön utána a busz. Nekünk a
másik oldalon ez is fontos lenne. Úgy hogy én abba bízom, hogy ha ezt polgármester úrék
kiszámolják, és én támogatnám adott esetben, fogadjuk el most a mértékeket, és finomítsunk a
kedvezményes körön. Mert ha tényleg errıl van szó, akkor tényleg nincs mirıl beszélni.
Akkor már most nem érte meg, hogy negyedórája beszélünk errıl. Mert akkor kész jóvá kell
hagyni. De én bízom benne, hogy ez nem öt fı.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Annyit tudunk errıl elmondani, hogy valóban kicsit
sötétben tapogatózunk, mert nem látjuk azt, hogy ez hány fıt érint. Most azzal együtt, hogy
mindenki, aki ennél az asztalnál ül, már kifejtette, hogy természetesen ezzel egyet értünk, és
ez egy követendı kezdeményezés. Ugye ha ránézünk a kerekhegy területi és a hutweide
területi bérlet vásárlókra, azért látható, hogy a július augusztusban nagyon nagy esés
következik be, ami nyilvánvalóan jelzi azt, hogy elsısorban tanulók veszik igénybe a helyi
járatainkat. Én továbbra is azt javaslom, hogy rágjuk ezt meg egy kicsit, nézzünk utána és ezt
a részét vegyük ki egyelıre a rendeletnek, és késıbb térjünk vissza rá. Semmi sem hajt
bennünket, ezt ki kell dolgoznunk ezért is van a rendelkezı részben, hogy március egy
napjával lép életbe. Tehát nekem az a javaslatom, hogy módosítsuk a rendelet
elıterjesztést, a záró rendelkezésbıl egyelıre húzzuk ki a március egyet, illetve a kettes
paragrafust napoljuk el hasonlóan. És mindenképpen azzal, hogy térjünk vissza a
tárgyalására. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

A Képviselı-testület a fenti módosítást a jelenlévı képviselık (10 fı)
8 igen 2 tartózkodó szavazatával hagyta jóvá.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor következik a viteldíjról a szavazás, amit meg
kell hoznunk, mint rendeletet. A viteldíjak tehát úgy néznek ki, figyelembe véve a
vállalkozó kérelmét, és figyelembe véve a bizottság ehhez képest módosító javaslatait.
Vonaljegy esetében 270 forint, teljes árú havi bérlet esetében 6000 forint, kedvezményes
bérlet esetében - a kismama szót itt is húzzuk ki - 2500 forint. Tehát ezek lesznek az
árak, és jeleztük itt, hogy a közlekedés menetdíjai az ÁFÁ-t és a biztosítási díjat
tartalmazzák. Valamint, ezeket a díjtételeket csak változatlan járatszám és menetrend
39

szerint lehet érvényesíteni. Ez lenne tehát a rendeletmódosítás. Aki ezt a módosítást
elfogadja, az kérem, szavazzon.

A Képviselı-testület a fenti módosítást a jelenlévı képviselık (10 fı)
8 igen 2 tartózkodó szavazatával hagyta jóvá.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor most a teljes rendeletmódosításról szavazunk. A
rendelet elfogadásához minısített többség, tehát a jelenlévı képviselık számától függetlenül 8
szavazat szükséges. Aki tehát egyetért az így módosított rendelet tervezettel, az kérem,
szavazzon.

Solymár Nagyközségi Önkormányzati Képviselı-testületének
1/2010. (II. 1.) sz.
rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az utazási
feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) számú rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a menetrendszerinti
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról, az utazási feltételek helyi
szabályozásáról a következıket rendeli:
1. §
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése közlekedési díjakat tartalmazó A) pontja az alábbiak szerint
módosul:
„2. § (2) A helyi autóbusz közlekedés díjai:
A) A menetrendszerinti autóbuszjárat legmagasabb hatósági ára:
vonaljegy
270 Ft
teljesárú havibérlet
6000 Ft
kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) havi bérlet
2500 Ft
(A közlekedés menetdíjai az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák)
A díjtételek változatlan járatszám és menetrend szerint érvényesíthetık.”

3. §
A rendelet „Záró rendelkezések” 4. §-a 5. §-ra változik.
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(1) A rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Záradék:
A rendelet 2010. február 1. napján kifüggesztésre került.
2010. február 1.
Dr. Beregszászi Márk
mb. aljegyzı

A Képviselı-testület a fenti módosított rendeletet a jelenlévı képviselık (10 fı)
8 igen 2 tartózkodó szavazatával hozta meg.

Novoszádek János képviselı: A határozati javaslatot valahogy módosítanunk kell, hiszen
abban az van, hogy „A Képviselı-testület az Edubusz kft. kérelmét nem támogatja, a Kft.
támogatásának mértékét változatlan összegben fogadja el.”

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Az abban az esetbe lépett volna érvénybe, ha
semmilyen mértékben nem emel díjat a Képviselı-testület.

Novoszádek János képviselı: De hát én azt gondoltam, hogy nem támogatja az eredeti
kérelmét.

Földesi János képviselı: A támogatás az azonos szinten marad.

Novoszádek János képviselı: Ja bocsánat.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez oka fogyottá vált, tehát az önkormányzati támogatás a
szerzıdés szerint az azonos szinten marad. Itt egyébként elıre kell bocsátanom, hogy nem
sokára lejár ez a szerzıdés, és állítólag valamilyen koncessziós pályázatot kell kiírnunk a
közbeszerzési törvény szerint. Tehát erre is rá kell készülnünk lelkileg, hogy ha meg akarjuk
tartani, ezt az egyébként fontos és úgy tudom a lakosságnak elég nagy segítséget nyújtó, és
megelégedésére szolgáló szolgáltatásunkat, hogy helyi járatot üzemeltetünk nem kevés
pénzért, akkor errıl egy közbeszerzési eljárás keretén belül kell egy vállalkozót választanunk.

3. napirendi pont: 10/2010 sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása
(polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: A Képviselı-testület döntése alapján Csernyus Lırinccel
közös

megegyezéssel

létrejött

egy

megállapodás

a

fıépítészi

jogviszonyának

megszüntetésérıl. Ettıl függetlenül a folyamatban lévı ügyeket befejezi, illetve átadja
utódjának. A korábban megfogalmazott szempontok alapján olyan fıépítészre lenne szüksége
a településnek, aki kifejezetten településrendezésben van otthon, tehát nem építésztervezı.
Számos javaslatot, önéletrajzot kaptunk, volt, akit meg is hallgattunk nem is egyet, illetve a
vagyongazdálkodási bizottság elıtt kétszer is megjelent az a fıépítész jelölt hölgy, akit
javasoltunk. A fıépítész solymári lakos, kifejezetten településrendezéssel foglalkozik. A
mellékelt önéletrajzában látható, hogy milyen munkákat végzett eddig. Szerettük volna a
testület elıtt is külön meghallgatni, ha valakinek kérdése lenne hozzá, de sajnos a múltkori
testületi ülésen ugye el kellet mennie, most pedig nem tudott jelen lenni, mert vidéken
tartózkodik. Úgy hogy sajnos most meghallgatni nem tudjuk. Az aljegyzı úrék - én ugye
javasoltam hogy halasszuk késıbbre a döntést- jelezték nekem, hogy jó lenne, ha errıl döntés
születne, mert már dolgozni kéne, de a testületé az utolsó szó, hogy kíván-e errıl most dönteni
vagy meg kívánja hallgatni a jelöltet. Hangsúlyozom, hogy itt nem alkalmazásról van szó,
hanem vállalkozói szerzıdés keretérıl, hasonlóan, mint az eddigi fıépítész. Tehát nem a
hivatal állományába tartozik, hanem számlát nyújt be.

Horányi Márton képviselı: Én úgy gondolom nem csak nekünk fontos, hogy fıépítészünk
legyen, hanem neki is fontos. Eddig mindenkit meghallgattunk, akirıl mi döntöttünk, hogy kit
kívánunk alkalmazni. Tehát ha van alternatív jelölt szívesen meghallgatnám azt is, de a
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hölgyet is én úgy gondolom meg kéne hallgassuk. Én úgy gondolom, hogy jó az a vélemény
és javaslat, hogy lehet, hogy vissza kéne vonni ezt az elıterjesztést a mai ülésrıl.

Enczmann László képviselı: Nekem csak egy kérdésem van. Ez valamilyen formában meg
lett pályáztatva, zárt körben meg lett hirdetve, vagy hogy történt?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ugye mi már hosszabb ideje kapcsolatban állunk Jenei
Lajos mérnök úrral, aki igen sokat segített nekünk az óvoda tervpályázatának kivitelezésében,
illetve már elkészítette a tervezési programot az iskola pályázatához is. İt kértük meg, hogy
ismerve a település problémáit javasoljon számunkra alkalmas mérnököket. Hat vagy hét
embert javasolt, és talán mindegyiküket meghallgattuk a jegyzı úrral, illetve a mőszaki
irodavezetıvel. Ezt külön nem kell megpályáztatni, ez egy számlás munka.

Földesi János képviselı: Szeretném megkérdezni, mert én beszéltem egy jelentkezıvel, hogy
ı aztán beadta vagy nem adta be a jelentkezését erre, azt nem tudom, csak remélem és nyilván
akkor ezt ti megnéztétek, hogy ezt nem kell közhírré tenni és úgy kialakítanod a véleményt,
mert nyilván a jelölés joga az a tiedé és ez így rendjén is van. Hogy ezt ne hogy megtámadja
valaki, csak ezzel van a bajom. Ebbıl ne legyen esetleg valamilyen jogvita, mert az, akivel én
beszéltem az kilátásba helyezte, hogy errıl ı nem tudott és ez ilyen számára belterjes nem
tudom én micsoda. Én mondtam neki, hogy én meg úgy tudom, hogy ez a polgármester úrnak
a joga, hogy ı kit jelöl. És mivel ez nem alkalmazási státusz, hanem feladatra koncentrálva
egy szerzıdés keretében belül végzi egyfajta vállalkozás formájában, ez nem tartozik ilyen
besorolás alá. Csak ne hagyjunk ilyen támadási felületet magunknak, de a jegyzı úr bólogat,
hogy ezt nem kötelezı meghirdetni, akkor ezzel nincsen probléma.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azzal semmiképpen, de még egyszer mondom, ha a
Képviselı-testület személyesen meg akarja hallgatni a jelöltet, vagy meg akar hallgatni más
jelölteket, részemrıl rendben van. Tehát amennyiben úgy gondoljátok, hogy napoljuk el ezt a
kérdést, akkor napoljuk el.

Földesi János képviselı: Én ott voltam azon a bizottsági ülésen, ahol ez a hölgy ott volt. Én
kialakítottam a magam véleményét róla, de nyilván kevesebb képviselı társam volt jelen azon
a bizottsági ülésen. Én azzal egyet értek, hogy mindenkinek legyen meg a lehetısége a
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kérdését feltenni. A következı testületi ülésre hívjuk meg, az úgyis nem sokára lesz, és soron
kívül napirend elıtti témaként próbáljuk meg beütemezni és akkor ı máris szaladhat tovább.

Enczmann László képviselı: Csak egy kérdésem lenne. Ezek szerint több jelentkezı is volt.
Én is egyet értek azzal, hogy szakembernek kell lennie. Ilyen értelemben építésznek és
területfejlesztınek együtt. Minimum területfejlesztınek, ha építész is az már csak hab a
tortán. Kérdésem az, hogy volt-e ilyen jelentkezı is? Vagy csak ez az egyetlen személy felelt
meg annak a kritériumnak, hogy területfejlesztı? Mert ha volt több ilyen jelentkezı is, akkor
hallgassuk meg ıket is.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Arra most pontosan nem emlékszem, hogy hány volt
olyan, akinek területfejlesztési végzettsége van, illetve akinek településmérnöki végzettsége
és építészi stb. Ezt most meg nem tudom mondani, de a legtöbb általában építész. A
jelentkezık többsége építész volt, kifejezetten magas építı építészmérnök.

Földesi János képviselı: Ez a te jogköröd, én ezt nem szeretném csorbítani. Ha te úgy ítéled
meg, hogy a meghallgatottak alapján, hogy ıt javaslod, mi hallgassuk meg ıt, akkor még
mindig mondhatunk nemet, mivel az meg a mi jogosítványunk. Nem mennék én ebbe ilyen
mélységében bele.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jó akkor az egyszerőség kedvéért visszavonom, ezt az
elıterjesztést és akkor kérem, hogy ahogy tudjuk beütemezni, akkor mindenképp hallgassuk
meg.

4. napirendi pont: 11/2010 sz. elıterjesztés: A Szociális és Egészségügyi
Bizottság beszámolója (Szociális és Egészségügyi Bizottság)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy beszámolót
készít minden évben, arról, hogy milyen döntéseket hozott, hisz itt a bizottság a testület által
átruházott hatáskörben dönt. Én meg is adom a szót Emesz Lajos elnök úrnak.

44

Emesz Lajos az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 2009. évben is az
Egészségügyi és Szociális Bizottság a ráruházott feladatkörben ellátva, a mellékelt táblázatok
illetve beszámoló szerint teljesítette a feladatát, illetve költötte el az önkormányzat pénzét. Én
nem szeretném ezt felolvasni, mert ennek sok értelme nincsen, mindenki megkapta az
elıterjesztést. Egy-két gondolatot szeretnék csak kiemelni ebbıl az anyagból. Többek között
azt, hogy ugye az elsı részben bemutatjuk, hogy hogyan történik egy kérelem elbírálása.
Sajnos még mind a mai napig elég sok tévhit és félreértés van a lakosság körében, hogy ki
kaphat, ki nem kaphat, sıt kinek jár méltányossági szociális segély. Az utóbbi esetben,
természetesen senkinek nem jár, hanem adható. Akinek jár, az a rendszeres támogatások
keretében tudja ezt megkapni. A különbözı támogatási formák közül az egyiket a
méltányossági ápolási díjat a képviselı testület tavaly határozatilag megszüntette. Ennek az
okát akkor tárgyaltuk. A folyamatosságát biztosítva viszont az ez évi költségvetésben meg
van rá a fedezet, ameddig szükséges a megítélt támogatásokat tudjuk ebben a körben adni.
2009 évben 417 kérelmet tárgyalt meg a bizottság, és 62 kérelmet utasított el különbözı okok
miatt. A legtöbbször az elutasítási ok az volt, hogy hiányzott a szociális rászorultság. Hiába
kapott a bizottság olyan iratokat, többször nem hivatalos, többször kétkedéssel fogadott
jövedelem-igazolásokat, amikben a leírtak szerint jogosult lenne a rendeletünk alapján a
támogatásra, de a bizottság nem ítélte meg, mert életvitelszerően a kérelmezı ennek nem
felelt meg. A képviselı testülethez 3-4 alkalommal került fellebbezés a bizottsági határozat
ellen, egy esetet kivéve, amikor új eljárás lefolytatására kötelezte a testülete a bizottságot
minden esetben jóváhagyta a bizottságnak a rendelet szerinti határozatát.
Érdekességként lehet megemlíteni, hogy az idáig felsıoktatási tanulmányokat folytató
solymári állandó lakos hallgatók tekintetében nyújtott támogatást a megbízott aljegyzı úr
ötletére, illetve kidolgozása alapján ezt átalakítottuk és az úgynevezett Bursa Hungarica
pályázat keretében támogatjuk ezeket a fiatalokat. Aminek az elınye az, hogy az
önkormányzat tulajdonképpen félpénzbıl oldja meg ugyanazt a támogatási nagyságot, amihez
az állam hozzáteszi a maga másik ötven százalékát. A hallgató gyakorlatilag kicsivel jobban
is jár, hiszen ezt a rendszeres ellátás keretében az intézménytıl ahová jár kapja meg, de
viszont az önkormányzatnak ez valamivel kevesebb pénzébe kerül.
Egyre inkább jelzi a bizottságnak a szigorúságát, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében
tavaly 111 fıt részesítettünk különbözı fokú kedvezményben. Az elmúlt három évvel ezelıtti
szám ennek majdnem a duplája volt. Nagyon fontos volt azt tudni és itt volt a legtöbb
félreértés, hogy gyermekeknél is illetve a család jövedelemviszonyánál is figyelembe kellett
venni a rászorultság határát, tehát nem úgy mőködött ez, hogy akinek étkezés kell, az ingyen
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megkaphatta. Ebben az étkezési térítési formában is különbözı százalékokban lehet
támogatni, vagy éppenséggel teljes mentességet adni a gyermek étkezésére. Ez a 111 fı még
mindig azt mutatja, hogy a bizottság igyekszik a gyermekeknek az étkezését biztosítani
minden körülmények között, de hogy ha ezt még nagyon nagyon megnéznénk, akkor azért
innen egy 10-15 fı még kiszorulna.
A

rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás,

elég

nagy

„népszerőségnek”

örvend.

Családszámban ez 52 családot érintett, de ez 78 esetet jelent. Leginkább a tanévkezdéskor,
valamint a téli idıszak beköszöntével folyamodnak erre a támogatási formára. Itt a bizottság
többek között a rászorultság mellett figyelembe veszi a gyermekeknek a számát is, az eltartott
gyermekek számát is. És igyekszik olyan megoldást találni, hogy ezek a támogatások minden
esetben a gyermeknek a javát szolgálják. Tehát megszüntettük azt a régi gyakorlatot, hogy a
nehéz körülmények között élünk és van három gyerekem. Ez pillanatnyilag kevés lesz egy
méltányossági megállapításhoz, itt konkrétan meg kell nevezni, meg kell határozni, hogy mi
az a probléma kör, amiben a gyermeket tudjuk támogatni.
A lakásfenntartási támogatás megnövekedett az utóbbi idıben. Jól jelzi azt a gazdasági
válságot, amelyben a megnövekedett energia árak, illetve a kevés jövedelem kapcsán nehezen
tudják a családok, különösen a téli főtési idıszakban a számláikat fizetni. A legtöbb esetben
ilyen kérelmek érkeznek, hogy nem tudják a gázszámlát, villanyszámlát és egyéb közüzemi
díjakat kifizetni. Az esetek 90%-ban a bizottság félévre, gyakorlatilag a téli főtési szezonra
ítéli meg ezt a fajta támogatást.
A mellékelt táblázatból csak annyit emelnék ki, hogy 2009 évrıl összességében 3 millió 610
ezer forintot takarított meg az elıirányzatból a bizottság. A megtakarítást természetesen itt
idézıjelbe teszem, hiszen nem az volt a cél, hogy maradjon, illetve túlköltsünk. A 2010 évit a
költségvetésünk már tartalmazza, ami hasonló lesz a 2009 évhez.
Szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal igazgatási irodavezetıjének, Nagy Enikınek
a munkáját. Minden hónapban rendszeresen táblázatokkal, és naprakész kimutatásokkal segíti
azt a munkát, hogy a költségvetési keretet ne lépjük túl, és jól be tudjuk osztani a
rendelkezésünkre álló összeget. Ezen kívül a Bizottság meg kívánja köszönni a két bizottság
mellé rendelt köztisztviselıknek, Kókainé Szigeti Andreának és Bartusz Anitának a
lelkiismeretes, odaadó munkáját. Nélkülük igen nehéz helyzetben lennénk, ık a családok és
egyéni kérelmezık 99 %-át igen jól ismerik, hiszen ık végzik el a környezettanulmányokat is.
És nagyon hasznosak azok az információk, amiket a rendelkezésünkre bocsátanak.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy mindig nagyon sok a
tévhit, ami ugye pletyka szinten adott esetben terjed egy faluban. Én is milliószor hallok
olyanokat, hogy miért fizetjük ki azt a sok munkanélküli segélyt, inkább fogjanak meg egy
kapát stb-stb. Tehát, hogy mindenki számára világos legyen, a különbözı támogatások
kiosztása egy rendkívül szigorú eljárás rend alapján történik. Tehát az nem úgy megy, hogy
valaki beír egy papírt, hogy ı támogatást akar, akkor ı kap is. Rendszeres támogatás
viszonylag kevés van, inkább eseti támogatás. A munkanélküli segélyhez semmi közünk, az
nem az önkormányzat szociális feladataihoz tartozik, hanem a munkaügyi központokhoz van
rendelve. Így léphet fel az a meglehetısen furcsa állapot, ha tılem megkérdezi valaki, hogy
Solymáron hány munkanélküli van, nem tudom. Sıt nem is mondják meg. Ha hivatalosan
megkérdezi az ember, mint felesküdött polgármester, vagy jegyzı a munkaügyi központot
akkor közlik, hogy ez nem nyilvános adat. Volt már rá példa, hogy jött egy cég, hogy adjak
neki listát a munkanélküliekrıl, mert lenne munka, de nem tudunk adni.
Köszönöm szépen a bizottság dicsérı szavait a köztisztviselıkhöz, ehhez majd zárt ülésen
mondok valamit.
Határozathozatalunk annyi, hogy ezt a beszámolót el kell fogadnunk, igaz jegyzı úr? Az
elfogadja helyett a tudomásul veszi kerüljön a határozati javaslatba. Hozzászólás vagy kérdés,
a bizottság elnökéhez nincs. Akkor határozathozatal következik. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kérem most szavazzon.

6/2010 (I.29.)számú Képviselı-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. évi beszámolója
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 2009. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Felelıs: aljegyzı
Határidı: értelemszerően
Kapják: igazgatási irodavezetı, képviselık, irattár

A képviselı-testület fenti határozatát a jelenlévı képviselık (10 fı) egyhangú
10 igen szavazatával hozta meg.
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5. napirendi pont: 13/2010 sz. elıterjesztés: 11106. j. út tulajdonosi-kezelıi
lehatárolási terve (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: A következı elıterjesztés a Vasút utca, és az új elkerülı
út kezelıi viszonyairól szól. Annyiban vagyunk bajban, hogy a Vagyonbizottság elnöke,
sajnos akadályoztatva van, nem tudott eljönni a testületi ülésre. Nagyon röviden elmondom
mirıl van szó. A vasúti fejlesztés során a Vasút utca, jelenlegi vasúti átjárója, az a szép
hajtőkanyar, ahol az állami közút, talán évtizedek óta a MÁV területén halad, és nem is
létezik, mint közút. Ez a rész most teljesen meg fog szőnni, és meg szőnik a vasúti átjáró is,
amennyiben elkezdıdik a vasút fejlesztés. Ez az út a Vasút utcán egyenesen tovább fog
menni, és a téglagyár mögött elhaladva, megkerülve a szennyvíztelepet, becsatlakozik az
Auchan áruház elıtt lévı körforgalomba. Így tehát megszőnik a szintben levı keresztezıdés a
solymári vasútállomáson, és egy felüljáróval fog csatlakozni az új 10-es út és a régi 10-es út
csomópontjához. Ez az új út, aminek 11106 lesz a száma. A tervezı UVATERV azzal fordult
hozzánk, hogy miután a 172/2009-es számú határozatunkkal tavaly novemberben jóváhagytuk
ennek az útnak a nyomvonalát, és miután ez az út nyomvonal elkészült, le kell határolnia a
tervezınek, hogy melyik részeket ki fogja kezelni. Értelemszerően a patak területeket a Közép
Dunamenti Beruházó Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat, tehát Pomáz. Bizonyos részeit a
solymári önkormányzat, és nagy részét, mint eddig is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
Megyei Igazgatósága, leánykori nevén Pemák. Úgy tudom a bizottság tárgyalta és nem emelt
kifogást a lehatárolások ellen. Kérdezem, kinek van hozzászólása az anyaghoz?

Kıvári András képviselı: Az elıttünk álló anyag nagyon érdekes. Akkor, amikor ezt
tárgyalta a képviselı testület és elfogadta, ezt a tervet, akkor én ezen nem vettem részt nem
tudtam elmondani a véleményemet. Most is csak két mondatot szeretnék nektek mondani.
Miután én ott nıttem fel azon a környéken, ezt többen elmondhatják hasonló képpen a
képviselık közül. A Vasút utca kettes számtól az új útvonal vezetése, tervszerinti kialakítása
funkcionálisan rossz, balesetveszélyes nem életszerő, hátrányosan érinti az ott élıket közel
száz embert. A mőszaki bizottságnak egyébként volt kérése a tervezıkhöz, azokat viszont
nem tudta figyelembe venni. Én ennyit szerettem volna közölni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hát azért ez elég sommás megállapítás. Ezt azért
Magyarország legnagyobb úttervezı csapata készítette. Balesetveszélyes minden út, amin
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ember közlekedik ezen az alapon. A jelenleginél balesetveszélyesebb nincs, azt hiszem sokan
forgolódunk reggelente a vasútállomás parkolójában.

Földesi János képviselı: Két dolgot szeretnék hozzátenni. Egyrészt az András hozzáfőzött
gondolataihoz. Én ott voltam mindegyik tárgyaláson, és talán az elsık között észrevételeztem
úgy, hogy bele is rajzoltam, hogy én mit képzeltem el, annak idején még tervezési szakaszban
megoldásként egyrészt a vasútállomás környéki részre, másrészt az Akácfa utca környéki
csomópont, felüljáró környéki csomópontra. Hosszasan vitatkoztunk, jómagam is,
vitatkoztam a tervezıvel is, és arra a meggyızıdésre jutottunk, és én azt hiszem, hogy ez a
mostani megoldás nem jelenthetı ki ilyen egyértelmően, amit te mondtál. Mert vezérlését
tekintve a lámpás, és sok mindenféle szempontból ez egy kezelhetı és biztonságos
csomópontnak hiszem. Éppen azért, mert egy aktív lámpáról van szó, nem állandóan, csak a
kedvére kapcsol, csak ha van ott miért kapcsolni, akkor fog kapcsolni, konkrétan a
vasútállomásnál. Tehát ez egy olyan kompromisszum, ami egy elnyújtott körforgalomban
valósul meg. A másik oldala a felüljáró környéki, ott pedig biztosított az a szempont, hogy a
földterületek elérhetık lesznek, a mezıgazdasági földterületek, amik részben bezárásra
kerültek volna, hogy ha ott nem lett volna csatlakozás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó
kompromisszumnak nem nevezhetı, de ennél jobb megoldás nincsen. Tehát az, amit mi
szerettünk volna ott megvalósítani, veled is egyetértettünk abban a körforgalmi megoldásban,
az itt nem kivitelezhetı e tekintetben.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Gyakorlatilag ezzel a felüljárós csomóponttal, illetve
ennek a szakasznak a keleti végét, gyakorlatilag a korrigálandó régi vasúti töltésen, ami a meg
fog szőnni, és helyette a patakkal párhuzamosan egy másik új vasúti töltés lesz, lesz elérhetı
az a földterület, illetve az Akácfa utcai rész is. Tehát a jelenlegi vasúti töltésen ahol minden
szempontból jobb utat lehet csinálni, mint a jelenlegi rossz állapotú Akácfa utcai bekötıút.

Kıvári András képviselı: Reagálni szeretnék, kedves polgármester úr és kedves Földesi
János képviselı társam. Nem megkérdıjelezve az elmondottakat. Már egy hordónyi
félreértésbe bele mentem az elmúlt néhány évben, de akkor is felvállalom. Hiszen, ha
megnézzük az Auchan által kezdeményezett közlekedés biztonsági beruházásokat, ahogy
azokat kivitelezték, ugye azt ugyan úgy el lehet mondani, hogy mindegyik gyakorlatilag
funkcionálisan rossz, balesetveszélyes. Ha megnézzük azt a rajzot, az magáért beszél. És
lehet, hogy ezek az emberek kiváló szakemberek, de én azt állítom, hogy a kocsmában ülı és
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sakkozó embereknek több eszük van. És ezt azért állítom, mert azok legalább három lépést
elıre gondolnak. Nem úgy, ahogy ez a kialakítás van. Én kimondottam a Vasút utca
kettesszámú ház elıtti részrıl beszélek, és az elnyújtott körfogalom az igazán érdekes, mert ha
megnézitek a jelenlegi állapotokat ott a John féle házról beszélünk, igaz hogy nem lesz,
viszont a terv alapján, ami kifüggesztésre került, ott lehet látni, gyakorlatilag sárgával meg
van jelölve, az út az ugye szaggatottal, azon az úton megy. Tehát abból a területbıl nem vesz
igénybe semmit, és nekem senki ne mondjon olyat, akármekkora tervezı, hogy 22 méteren
nem tud kialakítani körforgalmat. A lámpás megoldás a parkolónál kifejezetten marhaság. Én
még sehol nem láttam ilyet, hogy így lenne vezérelve ez a megoldás. És tulajdonképpen a
lámpa lobby az, ami ebben a kérdésben gyızött.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mondjuk, azt meg tudom erısíteni, hogy lobbyk
valószínüleg vannak, a lámpa lobbyról még nem hallottam, de hogy tábla lobby van az biztos.
Hogy félreértés ne essék, mert nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk, ami most elıterjesztés
elıttünk van, és amirıl most döntenünk kell, az a területi lehatárolás. Ami arról szól, hogy mi
az, amit a Pemák kezel, mi az, amit mi kezelünk, mi az, amit a Vízgazdálkodási Társulat
kezel. Ez ugyanis nem mindegy, hogy kinek kell, mondjuk adott esetben takarítania a patakot,
a Vízgazdálkodási Társulatnak kell, és neki kell rendbe tartania a vízátereszeket. Viszont
amik itt sárgával vannak jelölve, ezek, amik községi kezelésbe kerülnek. Tehát mi fogjuk
ezeket kezelni, nekünk kell arra felkészülnünk, hogy adott esetben, hát kátyúzni egy darabig
nem kell, bízunk benne, az olyan minıségben készül el. Bár - és itt megint egyetértek
Andrással - biztos sokan megyünk el a Pemü mellett és nézzük, hogy szépen hámlik fel az a
forgalomlassító sziget. Illetve a terület kezelése, ami hótolás, padkanyírás, főnyírás satöbbi ez
a mi feladatunk. Hogy értsük azt, hogy mirıl beszélünk itt nagy körforgalomról,(polgármester
a kivetítınél mutatja az elmondottakat) tehát a rendszer úgy fog mőködni, hogy így haladnak
körbe az autók, tehát itt mondjunk, nem lehet befordulni, tehát itt lehet bemenni, és itt lehet
kijönni a vasúthoz. Van példa egyébként arra, hogy most hirtelen Vácon tudok egyet ahol
ilyen út detektor van, és annak megfelelıen kapcsolgatja a lámpát, hogy mennyi várakozó
van. Ugye ahogy elhangzott, ebbe a tervbe is egy ilyen rendszer lesz kialakítva. Tehát ha a
kutya sem jár arra, mert a vasútállomásra épp se nem jön se nem megy vonat, már pedig az
zsákutca lesz másért nem nagyon fognak odamenni az emberek, akkor folyamatos
szabadjelzést fog adni a lámpa, abban az esetben, hogy ha az egyik oldalról kezdenek torlódni
a kocsik, mert megjött egy vonat, akkor pedig át fog kapcsolni, és védetté teszi a bekötést.
Tehát még egyszer mondom, most kezelıi lehatárolásokról van szó. Egyéb hozzászólás?
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Egyébként ezt nem tudom, hogy elküldtük-e már a képviselıknek, de ha nem akkor küldjük
el, mert elektronikus formában talán könnyebb kezelni és mindenképpen jobban látszik, mint
nyomtatásban már csak a színezés miatt is.

Enczmann László képviselı: Megütötte a szememet az utolsó rajz, ami az Akácfa útra vezet
ki. Azt most, hogy kell értelmezni? Mert azt mondtátok, hogy a sárga lenne az önkormányzati
kezeléső, de ez mintha…

Rétfalvi József képviselı: Az Akácfa utca leágazása az sárga.

Enczmann László képviselı: Igen, de csak a leágazás, és további része?

Rétfalvi József képviselı: A további rész már eleve önkormányzati.

Enczmann László képviselı: Már bocsánat, az már vasút volt, a régi vasút. Akkor az most
állami tulajdon. Akkor idáig Solymár, innentıl állami marad?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Úgy néz ki igen. Mindenképpen.

Földesi János képviselı: Kezelés szempontjából.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kezelés szempontjából, igen.

Enczmann László képviselı: Végig egy út lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyébként ilyen furcsaságok vannak. Gondoljunk bele,
hogy a Szent Flórián út az solymári kezeléső, a két körforgalomtól azok meg állami utak.
Vannak ilyen darabkáink.

Rétfalvi József képviselı: Szerintem, ez azért következhetett be, mert a tervezési határ szólt
közbe nekik.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van, a tervezési lehatárolás miatt tart odáig.
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Enczmann László polgármester: Lenne egy javaslatom: Lehet azon módosítani még, hogy a
tervezési határt kitoljuk? Mert gyakorlatilag így akkor nekünk kell megvalósítani attól a
ponttól az Akácfa utcáig az útnak a kiépítését.

Földesi János képviselı: Kérdeztünk mi hasonlókat a tervezıtıl a macera az az, hogy ez egy
engedélyezési tervbıl a tervezési határ ameddig ık terveztek, abból egy kiemelt rész. Ezt
most ha mi módosítani szeretnénk, egyrészt esélyünk sincsen, hiszen visszamenıleg már nem
lehet egy engedélyezési tervet módosítani, másrészt meg ez túlmutat a tervezınek a feladatán,
hogy ı ezt ábrázolja hivatalosan ezen a dolgon. Ez egy külön eljárás keretén belül valósítható
meg, amirıl te beszélsz. Az egy másik kérdés, hogy a Vagyon, ezzel hogy fog majd
foglalkozni, vagy hogy nem. Ez egyébként kapcsolódik ahhoz a nyomvonalhoz ahol a régi
vasúti pályatest helyén megvalósuló közút, mivel ott lesz egy szakasz, ami azon fog majd
menni, az az Akácfa utcához hol fog kapcsolódni. Ez nincs sokkal arrébb, tehát ezt majd
akkor ott kell rendezni mikor annak a kialakítása megtörténik. Erre kell majd figyelni, mert az
egy külön eljárásban van feltüntetve, nem ebben a lehatárolási tervben tőntették ezt fel És azt
ugyanúgy át kell majd vegyük, és a vagyonkataszterünkben szerepeltetni kell a
forgalomképtelen vagyontárgyak között. Erre fel kell majd készülni, hogy az ilyen
vagyontárgy átadások, mint ami ebben is van, ezek a lehatárolások ezt hova milyen módon
kívánjuk majd feltüntetni.

Dr Szente Kálmán polgármester: Egy biztos, hogy a jelenlegi helyzetnél mindenképpen
jobb lesz az Akácfa utca megközelíthetısége, mert jelenleg elég cudar minıségő az út, és akár
mennyit tömögetjük, sajnos elég nagy autók járnak arra, meg mezıgazdasági gépek, úgy hogy
elég hamar tönkre megy.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, egyéb kérdés hozzászólás? Nincs.
Akkor határozathozatal következik. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem most
szavazzon. Egy ellen szavazattal, tartózkodás nélkül jóváhagytuk.

7/2010 (I.29.) sz. Képviselı-testületi határozat
Tárgy: 11106. j. út tulajdonosi-kezelıi lehatárolási terve
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az UVATERV Zrt. által
készített tulajdonosi – kezelıi lehatárolási tervet elfogadja. A terven sárga színnel jelölt
területeket, a beruházást követıen kezelésébe és tulajdonába veszi. A 4072 hrsz-ú, 2782 m2
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nagyságú, kivett beépítetlen terület ideiglenes – beruházás alatti – igénybevételéhez
hozzájárul.

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

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

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérem, hogy itt ugye február elseje a határidı, hétfın
akkor mindenképpen kapja meg az értesítést a tervezıiroda. Rajtunk ne múljon a 10-es út.

6. napirendi pont: 14/2010 sz. elıterjesztés: KÖZCSAT Kft társasági
szerzıdésének módosítása (felügyelı bizottsági tagok számának csökkentése)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az elıterjesztés lényege, hogy az állami és általában
köztulajdonú, tehát itt értve az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelı bizottsági tagjainak,
tisztségviselıinek a számát, igyekeznek csökkenteni. Erre most ért meg az idı, ugye a
választások elıtt néhány héttel. Bár hát a BKV esetében már mindenki lassan börtönben van,
aki tisztségviselı, tehát ott már csökkentést meg is valósították. Lényeg az, hogy minden
állami és önkormányzati cégnek egy törvényi elıírás szerint, a 122-es törvény elıírása szerint
csökkenteni kell a felügyelı bizottság létszámát. Jelenleg a KÖZCSAT Kft. társasági
szerzıdése szerint, négytagú a kft. felügyelı bizottsága. Ezt kettıre kell csökkentenünk, igaz?

Dr. Beregszászi Márk aljegyzı: Háromra kellene csökkenteni, de ugye racionális ok, és
errıl majd nyilvánvalóan vitázik a Képviselı-testület, hogy egy-egy fı szentiváni illetve
solymári legyen. Azért került így be az elıterjesztés, részben egyeztettem a szentiváni
kollegámmal, és ı így nyújtotta be az elıterjesztést.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát akkor tisztázzuk. A törvény maximum három fıt ír
elı, az elıterjesztésben, a javaslatban egy pilisszentiváni és egy solymári tagot javasoltunk.
Tehát hogy ezek legyenek a delegáltak. Hozzászólás ehhez? Akkor most a döntés nem
személyekrıl szól, csak annyit hogy a társasági szerzıdést, ha módosítjuk, ennek hivatalosan
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január 31-ig kéne megtörténnie, de az igazgató úr azt javasolta és én ezzel teljesen
egyetértettem, hogy ha rövidesen megszületik a megállapodás Solymár és Szentiván közt
általában a társasági szerzıdés kérdésében, akkor értelemszerően sokkal olcsóbb lenne
ügyvédi meg minden egyéb költség szempontjából egyszer módosítani a társasági szerzıdést.
Tehát ezeket együttesen módosítsuk, viszont testületi határozatot kell errıl hoznunk. Ha nincs
hozzászólás, akkor szavazzunk.

8/2010 (I.29.) sz. Képviselı-testületi határozat
Tárgy: KÖZCSAT Kft társasági szerzıdésének módosítás
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a KÖZCSAT Kft
ügyvezetıjét, hogy a 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelıen készítse elı a
társasági szerzıdés módosítását. A módosításhoz javasolja, hogy a felügyelı bizottság
tagjainak száma 4 fırıl 2 fıre csökkenjen, úgy, hogy 1 fı Pilisszentiván és 1 fı Solymár által
delegált tagja legyen.

Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Kapják: képviselık, irattár

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

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Egyhangúlag jóváhagytuk a társasági
szerzıdés módosítását. Ha jól látom ezzel a nyilvános ülés napirendjének a végére értünk.
Következnek a kérdések. Földesi Jánosnak válaszolnék rögtön még mielıtt felteszi.

Földesi János képviselı: Várom majd a választ, nyilván a kérdést azt már tudod. Közben egy
tájékoztató bejelentésem is van. Az pedig az, hogy tegnap elıtt este derült ki, hogy július 4-én
lesz a Traktor Találkozó. Ennek csak azért van jelentısége, különben nem mondanám, mert
Heinz Nägele úr díszvendége lesz, ma reggel beszéltem vele és azt mondta itt lesz, el fog
jönni nyilván egy küldöttség keretén belül, de ezt majd a késıbbiek során tisztázni fogjuk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A Földesi képviselı azt kérdezte tılem, ha valaki nem
hallotta volna, hogy mikor van a Solymár táblával? Mikor kerül át Solymár és Pilisszentiván
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határára? Megkértem a mőszaki irodát, hogy hetente kéthetente hívja fel ıket, és írjon egy
emlékeztetı emailt. Ehhez annyit tettünk hozzá még, hogy a községen áthaladó Pemák utakat
végig jártuk, végig fényképeztük, tételes hibalistát csináltunk a közútkezelınek és ezt a
hibalistát azonosítókkal, cd mellékletekkel, tervrajzokkal egy szép nagy levél keretében
szintén átadtuk a közútkezelınek. Ezek a problémák, ne mondják, hogy nem tudnak róla. A
Széles utcához kitenni a Solymár táblát, nem tudom említettem -e a múltkor támadt egy
ötletem, hogy abban a pillanatban, hogy a Széles utca önkormányzati tulajdonba
kerül,ugyanis jelenleg a Széles utca egy helyrajzi számon van a Terstyánszky utcával, tehát
az is Pemák út. Valami buta véletlen folyamán a földhivatalban így alakult. Most már várjuk
rövid idın belül a Kincstártól meg a földhivataltól, hogy átírják Solymár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonába, akkor ezt a Solymár táblát betesszük egy kicsit beljebb a
Széles utcába, és akkor az a mi utcánk. Csak ugye élével a Széles utcának. Ez a furcsa jogi
megoldás jutott eszembe. A szentiváni jegyzıvel felváltva próbálkozunk ezen, és egyenlıre
folyamatosan lepattanunk a közútkezelırıl. Én azzal kezdtem a polgármesterségemet, hogy a
Pemákhoz igazgatójához mentem be. Volt olyan, hogy a pemákos szakemberekkel leültünk,
Gulyás Dénes szervezte tavaly Nagykovácsiban, ott volt még négy polgármester rajtam kívül.
Akkor is elsiránkoztuk magunkat. Van egy olyan ország Magyarország, ahol ezt így lehet. Ez
van, de hát bízzunk benne, hogy megváltozik a közlekedési kormányzat.

Tamás Enikı képviselı: Én lakossági panaszt, ha úgy tetszik, szeretnék továbbítani a testület
felé. Több pontján a községnek feltőnt az embereknek az – konkrétan tudnék utcákat is
mondani, de állítólag sokan fel is akarják mérni, vagy méretni ezt - hogy a telekbeépíthetıség,
úgy tudom 30% és hogy vannak olyan telkek, amik úgy tőnik el is tőnnek, mivel akkora
épületek kerülnek rá. És ami ehhez szorosan kapcsolódik az eresz magasság kérdése, tehát
hogy úgy tőnik, hogy itt elég egyedi megoldások születnek, ami a beépíthetıséget illeti. És
ennek kapcsán viszont, ami ennek a környezetvédelmi vonatkozása, hogy drasztikusan
csökken a zöldfelület az út leburkolásokkal és minden egyébbel. Úgy hogy ezt szeretném
elmondani, és azt, hogy ez olyan utcákba, amelyek erdınek futó kis zsákutcácskák, ahol az ott
élık azért választották az itt-ott távoli pontokat, hogy friss levegıt szívjanak, és hogy egyfajta
erdı közelség megoldódjon, nehezményezik. Valamint azt, hogy egyes tulajdonosok az erdı
rovására parkolókat építenek ki, továbbá elkerítenek az erdıbıl és ennek látható jelei vannak.
És ezt nehezményezik az emberek. Szeretném tudni, hogy mi ennek az alapja pontosan, én is
tudok egyet-kettıt, de szándékosan nem mondok most konkrétumokat. Hogy ezt a mőszaki
iroda mérje föl, illetve legyünk egy kicsit szigorúak és következetesek ebben a dologban.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: A beépíthetıség az mindig az adott szabályozási terv
szerinti övezet elıírásaiba szerepel. Tehát egy település központi vegyes területen ez általában
50%, KEL 4-es övezetben, ha jól emlékszem 25% beépíthetıség van. Ez mindig attól függ,
hogy adott esetben a szabályozási terv arra az övezetre, hogyan vonatkozik Ezt az építési
engedély kiadásánál és a használatbavételi engedély kiadásánál az önkormányzat, illetve a
polgármesteri hivatal építéshatósága vizsgálja is. Én biztos vagyok benne, abban az esetben,
ha ilyet túllépnek az ellen eljárás indul. Hasonlóan a homlokzat magasság ereszmagasság, itt a
kifejezések azok arra meg vannak a szakszerő kifejezések. Itt sosem úgy kell számolni, hogy
ennyi vagy legnagyobb, hanem az egész épület átlagában. Itt azért ismerni kell az építési
törvényben a számítási metódusokat. Azzal valóban egyetértek, hogy a burkolt felület
zöldfelület arány elı van írva. Tehát az építési engedélyt úgy kapja meg az építtetı, hogy ezek
az arányok elı vannak írva. Amennyiben ezeket az arányokat nem tartja be és azt a hivatal
észreveszi, már pedig a használatbavételi engedélynél ezek az adatok kibuknak, akkor nagyon
súlyos eljárási bírságok fenyegetik az építetıt. Ahol nincs is igazán mozgástere az
építéshatósági ügyintézınek, van egy táblázata, ennyi m2 több ablak az x m2-ként x tízezer
forint bírság. Illetve, hogy ha nem szabályos, akkor adott esetben bontási eljárás. Nagyon
rossz tapasztalatunk van, azonban fellebbviteli dolgoknál Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el
megint egy története, ami jól jellemzi kishazánk állapotát. A solymári építéshatóság bontásra
rendelt el egy melléképületet, mert túllépte a beépítési százalékot, nem szabadott volna azt a
melléképületet megépíteni. Az ügyfél megfellebbezte a döntést a közigazgatási hivatalnál. A
közigazgatási hivatalnál bemutattuk a nyolc évvel ezelıtti légifelvételt, hogy az épület nincs
ott, ugyanis a tulajdonos arra hivatkozott, hogy több mint tíz éve épült. Majd a bírósági
eljárásban neki adtak igazat, mert hozott két tanút, aki igazolta, hogy már több mint tíz éve ott
van. Mindenki gondoljon erre, amit akar, nem akartam hinni a szememnek. De sajnos nem mi
voltunk az alperese az ügynek, hanem a közighivatal. Ezután kérdezte meg tılem az
építéshatósági ügyintézı, hogy mondjam meg, hogy ı most mit határozzon, mert a bíróság
megsemmisítette a határozatát. Tehát igyekszünk, de annyit el kell mondanom, hogy ez is
meg az is ezt építette, kérem szépen utca házszám, vagy helyrajzi szám, vagy egy google
felvétel, de konkrét ügy kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk nézni. Elıfordulhat, elég nagy ez a
falu, hogy valaki úgy épít fel egy házat, hogy senki nem jelenti be. Senki nem veszi ezt adott
esetben észre, és felépül egy ház akár engedély nélkül, erre is volt már példa.
Ha jól látom mindenen túl vagyunk. Valakinek még bejelentése? Parancsolj tanár úr.
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Novoszádek János képviselı: Az elmúlt ciklusokban folyamatosan érte vád, támadás a
lakosság vagy a helyi média részérıl, hogy az önkormányzati testületi ülések, bizottsági
ülések idıpontja nincs megfelelıen a lakosság tudomására hozva. Hát mi sem vitézkedünk
ezekben, tehát felhívnám a figyelmet, hogy minden lehetı helyen ez jelenjen meg. És ami a
legfontosabb, ezért is jutott az eszembe, jövı héten, csütörtökön, most már a tévé addig úgyse
adja le ezt, de valamilyen módon gondoskodjunk arról, hogy a jövı hét csütörtöki
közmeghallgatásról tényleg tudjanak az emberek. A plakátokon kívül meg a honlapon kívül
valamit kellene csinálni, körbeküldeni érthetı beszédő bemondóval a hangszórós kocsit, de
még idıben nem aznap. Hogy legalább védekezni tudjunk, hogy mi jeleztük, de az emberek
azért nem jöttek el, mert nem érdekli ıket. Próbáljunk a tájékoztatásra jobban figyelni a
közmeghallgatás miatt, mert tavaly ha visszaemlékeztek minimálisan voltak. Lehet, hogy
minden rendben van körülöttünk, és azért nem jöttek el, de félek, hogy nem nagyon tudták,
hogy van közmeghallgatás.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A solymar.hu portál jövı héten már éles lesz, még nem
teljes egészében mőködik, de már mőködı képes lesz A közmeghallgatást a testület éves
munkatervében tárgyaltuk, ezt kérem, hogy helyezzük ki az önkormányzati hirdetıtáblákra,
ha ez még nem történt meg. Mert abból ugye kiderülnek, hogy mikor lesznek a testületi
ülések. És abban benne van ugye a közmeghallgatás is, hiszen a közmeghallgatás is egy
testületi ülés. Én kérem is, hogy lehetıség szerint mindenki jöjjön el, mert nyolc fınek
legalább jelen kell lennie, hogy az éves közmeghallgatás törvényileg megfelelı és érvényes
legyen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, ha más nincs akkor a nyilvános ülést
bezárom, és egy rövid szünet után a zárt ülésre kerül sor.

A polgármester a nyilvános testületi ülést bezárja.
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