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

JEGYZİKÖNYV
A Képviselı-testület
2010. január 22-én, 9.00 órai kezdettel
megtartott rendes ülésérıl

NAPIREND
EREDETI:

1. 1/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet tárgyalásának I. fordulója
(polgármester)
2. 2/2010. sz. elıterjesztés: A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának
megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.)
rendelet módosítása (polgármester)
3. 3/2010. sz. elıterjesztés: Az új fıépítész megbízása (polgármester)
4. 4/2010. sz. elıterjesztés: Póker Jackpot Szuper 2008. Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelme (Barlang sörözı) (Polgármester)
5. 5/2010. sz. elıterjesztés: Óvoda-Bölcsıde Közbeszerzés: szerzıdéskötés az
engedélyezési és kiviteli tervek készítésére (Polgármester)
6. 6/2010. sz. elıterjesztés: Vár pályázat 2010. (Polgármester)

MÓDOSÍTOTT:

1. 4/2010. sz. elıterjesztés: Póker Jackpot Szuper 2008. Kft. tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelme (Barlang sörözı) (Polgármester)
2. 6/2010. sz. elıterjesztés: Vár pályázat 2010. (Polgármester)
3. 1/2010. sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet tárgyalásának I. fordulója
(polgármester)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
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Dr. Szente Kálmán polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait és minden megjelent
vendéget. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes. Novoszádek János
képviselı jelezte, hogy késni fog, két képviselı pedig betegrés miatt nem tud részt venni az
ülésen.

A jegyzıkönyv hitelesítık személyét – Emesz Lajos és Földesi János– a Képviselıtestület a jelenvélı képviselık (11 fı) 10 igen szavazatával 1 ellenében elfogadja.

Napirend elıtti tájékoztatás:
Dr. Szente Kálmán polgármester:
-

Egy rendkívüli testületi ülést kellett tartanunk hétfın, ahol egyetlen napirend volt, az
óvoda-bölcsıde tervpályázat eredményének a jóváhagyása. Megszületett a döntés,
hogy az Építész Stúdió Kft. leszerzıdik velünk a tervpályázatban foglaltak
megvalósítására, tehát az új óvoda és bölcsıde engedélyezési és kivitelezési tervének
elkészítésére. Azért kellett a döntést gyorsan meghozni, mert a közbeszerzés szabályai
szerint kivárások vannak a szerzıdéskötésig, eredményhirdetésig stb., tehát ezt az egy
hetet is igyekeztünk megnyerni, hogy a tervezési program szerint minél gyorsabban
megtörténjen a tervezés és esélyünk legyen még az idén engedélyeztetni és esetleg
elkezdeni az építkezést.

-

Mint a képviselı társak is tapasztalták, ezen a télen is bıségesen el vagyunk látva
hóval és ónos esıvel. Gyakorlatilag a télre szánt só elfogyott, tehát utánrendelnünk
kellett. A kotrógép most is folyamatosan dolgozik. Sajnos az idei télen 5-10 cm havak
esnek le 2-3 hetenként, úgyhogy ez a létezı legrosszabb a munkaszervezés
szempontjából, de igyekszünk úrrá lenni a problémákon.

-

A Kék Ovi energetikai pályázata gyakorlatilag összeállt. A napokban véglegesítjük a
pályázati programot. Mintegy 60 millió forintos fejlesztésre tudunk beadni támogatási
igényt. Ez gyakorlatilag a főtésrendszer cseréje, a nyílászárók teljes cseréje, az épület
szigetelése, tehát egy komplex energetikai fejlesztés. Európai Uniós támogatásra
igyekszünk pályázni.

-

Megtörtént a Kert utca mőszaki átadása. A mőszaki ellenır, a tervezıi mővezetı, a
kivitelezı illetve a mőszaki iroda szakemberei megtekintették az utat és átnyújtották a
tervezınek azt a részletes javítási listát, amit még kérünk. Ezek elvégzése után
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történhet

meg

a

Kert

utca

engedélyeztetésre

történı

beadása,

illetve

a

használatbavételi engedély megkérése.

Kérdésre, interpellációra, bejelentésre jelentkezik:
Napirend elıtt:
Rétfalvi József – bejelentés

Napirend után:
Kıvári András – kérdés
Enczmann László – kérdés

Rétfalvi József képviselı, a Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: Tájékoztatni
szeretném a tisztelt képviselı-testületet, hogy a vagyonnyilatkozatot senki nem adta le. Ez
annyit jelent, hogy a törvény szerint január 31-ig le kell adni, de úgy is rendelkezik a törvény,
hogy legalább az elsı testületi ülésig mindenkinek le kell adnia. A probléma ott van, hogy ez
egy patt helyzet, mert állítólag az anyagok sem jöttek meg. Kicsit késın lett ugyan
megrendelve, de még nem jött meg. A jegyzınek kell nyilatkozni, hogy ebben az esetben mit
lehet tenni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem tudom, mikor lett megrendelve, de az kétségtelen
tény, hogy nem jöttek meg a nyomtatványok, tehát a akarnánk sem tudnánk
vagyonnyilatkozatot tenni. Ez azonban általában eddig sem akadályozta a munkát, tehát eddig
is általában január 31-ig tettünk vagyonnyilatkozatot és minden évben volt januárban testületi
ülés.

Horányi Márton képviselı: A tavalyi évben pl. egy képviselı nem adta le, és nem is
szavazhatott.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, de a január 31-i határidıig, nem?

Horányi Márton képviselı: Az elsı testületi ülésig mindenki leadta, egy képviselıt kivéve.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy nyomtatvány nincs,
tehát ha a képviselık akarnának vagyonnyilatkozatot tenni, akkor sem tudnának.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Gondolkozom a kérdésen, de valóban nem kaptuk meg
az anyagot. Már több mint három hete megrendeltük, még decemberben.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez egy érdekes kérdés, mert akkor viszont nem tudunk
meghozni olyan döntéseket, amiket meg kell hozni. Akkor egyet tudok javasolni, hogy
tanácskozzunk. Tanácskozunk és nem hozunk határozatot. Ebben az esetben…

Földesi János képviselı: A napirend elfogadása is határozattal történt.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Még nem fogadtuk el.

Földesi János képviselı: Mármint a hitelesítıké.

Horányi Márton képviselı: Azért a kialakult helyzet miatt engem érdekelne, hogy mikor
rendeltük meg a nyomtatványokat, mert én úgy tudom, hogy a környezı községekben nincs
ilyen probléma. Tehát ott megérkeztek a nyomtatványok. Valószínőleg mi rendeltük meg
késın, tehát szeretném tudni, hogy mikor rendeltük meg.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Rétfalvi képviselı úrnak volt egy javaslata, miszerint –
álláspontja szerint – össze kellene hívni a Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottságot. Az ezt a
határidıt kitolhatja, és a Testület utólag ezt jóváhagyhatja. Én úgy látom, hogy a január 31-i
határidı az, amit be kell tartani. Tekintettel arra, hogy minden egy hónappal korábban
történik, tehát egy hónappal korábbra került ez a fontos testületi ülés is.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Most üljön össze a bizottság?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Igen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor most szünetet rendelek el és akkor üljön össze a
Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság.
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Dr. Szente Kálmán polgármester szünetet rendel el.

Szünet után folytatódik a képviselı-testületi ülés.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A helyi önkormányzati képviselık jogállásáról szóló
2000. évi XCVI. törvény értelmében, 10.a §. (1) bekezdés: „Az önkormányzati képviselı a
megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-tıl számított 30 napon
belül a törvény melléklete szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni.” Ez van a törvényben.
Tehát a jegyzı úr jogi álláspontja és a törvény szövege szerint a január 31-i határidı van
életben.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Kb. tíz perc múlva kiosztjuk ezeket a nyilatkozatokat
és akkor a képviselı-testületi tagok illetve a családtagok ki tudják tölteni.

Horányi Márton képviselı: Így törvényes határozatok lesznek? tehát a szavazások is
törvényesek lesznek?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Igen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt szeretném kérni, ha valakinek ilyen típusú
problémája van, akkor ezt kellı idıben jelezze a hivatal felé.
Sajnos emiatt az idıcsúszás miatt egy elıterjesztést a napirendbıl vissza kell vonnom; a
fıépítész meghallgatását, mert nem tudott itt lenni.
A Pénzügyi Bizottság nem tudta tárgyalni – mert késın érkezett – a menetrendszerinti
autóbusz közlekedés, úgyhogy ezt is csak a bizottsági tárgyalás után tudjuk tárgyalni.

Rétfalvi József képviselı: Kénytelen vagyok válaszolni, mert olyat mondtál, ami nem fedi a
valóságot. Én januárban kérdeztem rá, hogy mi van a vagyonnyilatkozatokkal, nálad. Tıled
kérdeztem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen? Mikor? Ne haragudj, ezt a jegyzıtıl kérdezd, ez a
hivatal ügye.
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Rétfalvi József képviselı: Utána a jegyzıtıl is kérdeztem. Elıször tıled kérdeztem, és erre
azt mondtad, hogy „Jézus Mária, nem rendeltük meg!”

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezt én mondtam?!

Rétfalvi József képviselı: Igen!

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azt sem tudom, mikor rendeljük meg.

Rétfalvi József képviselı: Bocsáss meg, akkor most hazudsz, polgármester úr. A TV-be
belehazudtál.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hagyjál békén!

Rétfalvi József képviselı: Ne hazudjon a polgármester!

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem is az én feladatom! Nem is tudom, mikor rendelik
meg!

Rétfalvi József képviselı: De visszarúgta a labdát, hogy azért ment el egy hölgy, miattam
késik... Nem miattam késik, a hivatal miatt késik…

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szeretném látni, hogy hol van az „az elsı testületi ülés”
leírva? Mert itt a törvényben annyi van, hogy január 31-ig. Köszönöm szépen.
Az 5. sz. elıterjesztésben – mint említettem – rendkívüli ülésen született döntés. Tehát
összesen a mai napirenden az:
-

1. sz. elıterjesztés van: A 2010. évi költségvetési rendelet tárgyalásának elsı fordulója

-

4. sz. elıterjesztés: Póker Jackpot Szuper 2008 Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti
kérelme (Barlang Sörözı)

-

6. sz. elıterjesztés: Vár pályázat 2010. március 14

-

7. sz. elıterjesztés zárt ülésen
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Budavári László képviselı: Polgármester úr, én javasolnám, hogy a fajsúlyára való
tekintettel vegyük elıre ezt a két apró témát, és akkor utána nyugodtan annyit foglalkozunk a
költségvetéssel, amennyit csak szeretnénk. Azt gondolom, hogy sem a játékgép, sem a vár
elıterjesztés nem egy annyira hosszú lélegzető dolog, hogy órákat vinne el. Utána tényleg a
költségvetéssel annyit foglalkozunk, ameddig bírjuk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Részemrıl semmi akadálya nincs, hogy elıre vegyük ezt
a két témát. Valóban várhatóan rövidebb döntések, csak ugye a sorrendbe azért lett így
beterjesztve, mert az SZMSZ-ünk arról rendelkezik, hogy a rendeleteket kell elıre venni a
tárgyalás során.
Aki egyetért azzal, hogy a 4.sz és a 6.sz elıterjesztés kerüljön az 1.sz. elıterjesztés elé, kérem
szavazzon.

A Képviselı-testület a napirend módosító javaslatot a jelenvélı képviselık (11 fı)
egyhangú, 11 igen szavazatával elfogadja.

A napirendhez egyéb hozzászólás nincs.

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

1. napirendi pont:4 /2010 sz. elıterjesztés: Póker Jackpot Szuper 2008 Kft.
tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme (Barlang Sörözı) (polgármester)
Budavári László képviselı, a Településfejlesztés és Vagyongazdálkodási Bizottság
elnöke: Azt gondolom, hogy függetlenül a kérelmezı személyétıl – nem is kell ezzel most
foglalkozni – teljesen egyértelmően a teljes bizottság egyhangúlag amellett foglalt állá, hogy
minden olyan területen, ahol nekünk ehhez hozzájárulásunkat kéne adnunk, ott nemmel
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fogunk szavazni a bizottság részérıl. Nem kívánunk semmiféle szerencsejátékot Solymáron.
Ezt általános érvénnyel szeretnénk elfogadtatni, nem csak ennek az egy konkrét ügynek a
kapcsán szeretnénk döntést hozni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hogy mindenki értse, a szerencsejáték törvény arról szól,
hogy az ilyen típusú játékgépeket üzemeltetı cégeknek tulajdonosi hozzájárulást kell
becsatolniuk az engedélyhez. Ebben az esetben önkormányzati tulajdonról van szó, tehát az
önkormányzat tulajdonosi képviselıjének, a képviselı-testületnek kell jóváhagynia.

Az elıterjesztéshez hozzászólás nincs.

2/2010. (I. 22.) Képviselı-testületi határozat
Póker Jackpot Szuper 2008. Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme (Barlang sörözı)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzati tulajdonú
ingatlanon nem járul hozzá játékgép és pénznyerı automata felszereléséhez, üzemeltetéséhez.
Felelıs: polgármester
Határidı:
Kapják:

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

2. napirendi pont: 6/2010 sz. elıterjesztés: Vár pályázat 2010. (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az elıterjesztés lényege: tulajdonképpen évrıl-évre
mindig szinte biztos sikerrel kecsegtetı pályázatunk. A Nemzeti Kulturális Alap
Régészettudományi

Szakkollégiuma

minden

évben

kiír

mőemlékek

feltárására,

állagmegóvására pályázatot. Jelen esetben elsısorban régészeti feltárásra. Ezt a feltárást ismét
megpályázzuk Feld István tanár úrral, aki a várnak évtizedek óta kutatója. A megcélzott
összeg 3 millió forint. A korábbiakhoz hasonlóan célszerő lenne ezt a Helytörténeti
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Alapítványon keresztül intézni. Az Önkormányzat önrésszel illetve a pályázati díj – 1% plusz
ÁFA – megfizetésével járul hozzá a projekthez.

Horányi Márton képviselı: Kérdésem, hogy az elsı határozati javaslatban az önrész illetve
az ÁFA mértéke be van-e tervezve a 2010. évi költségvetésbe? Azért is kérdezem, mert a 3.
pontban benne van, hogy mindezt átadjuk az alapítvány részére, tehát külön soron kell
tervezzük.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az önrész nem áfás, tehát az pályázati önrész. Ezzel az
egész pályázattal az ELTE számol el, karöltve az alapítvánnyal, ahogy eddig minden évben
történt. ÁFA-ja a pályázati díjnak van, 25%-os áfa. Ha jól tudom, ez bruttó 37.500,- forintos
összeg jelen esetben. Még nincs beterezve. Ha döntés van róla, akkor betervezzük.

Az elıterjesztéshez több hozzászólás nincs.

3/2010. (I. 22.) Képviselı-testületi határozat
Vár pályázat 2010.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván
az ELTE BTK-val együttmőködve, az NKA Mőemléki és Régészeti Szakkollégiumának
pályázatára. Az ehhez szükséges önrészt – maximum 1 millió Ft mértékben –, valamint a
pályázati díjat 1% + ÁFA mértékben vállalja.

Felelıs:
Határidı:
Kapják:

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

4/2010. (I. 22.) Képviselı-testületi határozat
Vár pályázat 2010.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja
az ELTE BTK részére, hogy Dr. Feld István a Solymári Vár (hrsz: 0107/3) területén régészeti
feltárásokat végezzen.
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Felelıs:
Határidı:
Kapják:

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

5/2010. (I. 22.) Képviselı-testületi határozat
Vár pályázat 2010.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az NKA Mőemléki és Régészeti
Szakkollégiumának benyújtandó pályázat koordinálása felkéri a Solymári Helytörténeti
Alapítványt, egyben átadja a pályázati önrész összegét.
Felelıs:
Határidı:
Kapják:

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

3. napirendi pont:1 /2010 sz. elıterjesztés: A 2010. évi költségvetési rendelet
tárgyalásának elsı fordulója (polgármester)
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az idei költségvetést kb.: 105 millió forintos
pénzmaradvánnyal tudtuk kezdeni, tehát kb.- ekkora összeg maradt meg tavalyról. A
költségvetésben igyekeztünk az Önkormányzat költségvetési koncepcióját követni. Új
elemként jelent meg a szakfeladati rendszer teljes átalakulása. Új feladatként jelent meg a
költségvetési koncepcióban elıírt, illetve elıirányzott létszámbıvítési kérdés, illetve az iskola
esetében a pedagógiai szakszolgálat, a Lustige Zwerge Óvoda esetében pedig a
csoportbıvüléssel történı többletkiadások. A tavalyra már betervezett, de igénybe nem vett
600 milliós fejlesztési hitelt, ami elsısorban az óvoda-bölcsıde megépítésének a forrását
képezi, az idei költségvetésbe is beterveztük. A Pénzügyi Bizottság a tárgyalások során
keresztfinanszírozást állapított meg a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások
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szempontjából. Ezt a hivatal szakembereivel átszámoltuk és bizonyos módosításokkal
kiegyenlítettük. Ezeket késıbb fogjuk majd jelezni a tárgyalás folyamán. Így gyakorlatilag a
mostani költségvetésünkben az összes felhalmozási kiadás 1 milliárd 54 millió forint felett
van. Az összes felhalmozási bevétel 1 milliárd 53,8 millió forint körül van. Ez az egész
költségvetésünknek az egyik legfontosabb egyenlege, ami a beruházási felhalmozási
kiadásokat jelenti. A képviselık megkapták a szokásos táblázatokat, tehát ez az anyag így k.
Solymár költségvetése összesen. A bizottságok közül a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
költségvetést elsı olvasatban, illetve az Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság
írásbeli határozatot főzött hozzá. Elnök úr most nincs itt, említetem, hogy késni fog. Ha jól
tudom, bizonyítványosztás van. Meg fog érkezni, és majd képviselni tudja ezt. A költségvetés
tárgyalására szokásosan három fordulóban kerül sor. A mai az elsı tárgyalás, jövı pénteken
lesz a következı, illetve – ha minden jól megy – februárban el tudjuk fogadni a 2010. évi
költségvetést.
Megkérdezem, ki kíván hozzászólni, bizottsági álláspontokat ismertetni, vagy általában a
költségvetésrıl szólni.

Horányi Márton képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mielıtt elkezdeném, kérdezni
szeretném, hogy a pénzügyi iroda megbízott vezetıje miért nincs jelen ezen a fontos – a
szakma szempontjából fontos - napirenden?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jegyzı úr már el is ment érte, hogy erre a napirendre
behívja, csak addig is teszi a dolgát.

Horányi Márton képviselı: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beterjesztett költségvetést. 2
igen, 1 tartózkodás mellett tárgyalásra alkalmasnak találta. Tételesen végigbeszéltük az összes
intézmény minden szakfeladatát. Nagyon sok helyen tettünk észrevételeket. Konkrét
utasítások nem születtek, tehát a Pénzügyi Bizottság nem módosította a beterjesztett anyagot,
csak az észrevételeinket rögzítettük. Kértük ugyanakkor a pénzügyi irodavezetıt – ez a hétfıi
ülésünkön volt -, hogy a 2009. évi beruházási keretrıl kapjunk egy elszámolást. Csak
jelezném, hogy ezt nem kaptuk meg. A mai napon ugyan kiosztásra kerül a testületi ülés elıtt
két perccel egy A3-as mérető, elég sőrőn teleírt anyag. Ezt köszönettel vesszük, de jelezni
szeretném, hogy ez a 2010. évi beruházási tervnek a részletezése, nem pedig a 2009-esnek az
elszámolása. Amit még jelezni szeretnék: polgármester úr említette, hogy 105 millió forintos
maradvánnyal fordultunk. Aki átnézte az anyagot az látja – jelezve van benne -, hogy
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rengeteg olyan kiadási tételünk van (néhány bevételi tétel is van, de alapvetıen kiadási), ami a
tavalyi évrıl áthúzódó tételeknek a 2010. évi kifizetése. Ezek külön ki vannak emelve az
anyagban, tehát ezt a 105 millió forintot úgy kell értelmezni, hogy ezekkel a tételekkel
csökken. Nem adtuk össze, hogy ez mennyi, de mivel egy tétel benne – a Koppány Márton
utca – önmagában 50 millió forint, tehát nagy valószínőséggel ez a 105 millió forintnyi
maradvány kötelezettséggel terhelt. Tehát nem egy szabadon felhasználható pénz 2010.
évben.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy a
bizottságok részérıl van-e hozzászólás? Jeleztem, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és
azon többen jelen voltunk, illetve az Oktatási Bizottság pedig írásban is hozott határozatot.
Van-e bizottsági vagy képviselıi hozzászólás általában a költségvetéshez? Aztán majd
végigfutjuk soronként is, hiszen ezeket a módosításokat, amiket jeleztünk, hogy javasolja a
hivatal végrehajtani, ezeket a következı körre már beemeljük a költségvetésbe.

Földesi János képviselı: Mi a múlt héten elektronikusan már megkaptuk az anyagot. Az lett
volna éppen a kérdésem, hogy a Pénzügyi Bizottság, illetve az Oktatási Bizottság információi
értelemszerően a rendelkezésünkre álló anyagban nincsenek még átvezetve? Köszönöm.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A Pénzügyi Bizottság kifogása globálisan egy összeg
volt. Az elmúlt héten mi arra törekedtünk, hogy ezt az összeget megszüntessük. A képviselık
elıtt viszont még az eredeti elıterjesztés van, illetve most kiosztottuk azokat a számokat,
amelyek a módosításokat tartalmazzák. Azt javaslom, hogy ezekrıl egyenként döntsön majd a
Képviselı-testület.

Emesz Lajos képviselı, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A hétfıi Pénzügyi
bizottsági ülésen kiderült – nem is véletlenül -, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
átruházott hatáskörben gazdálkodható pénzösszege durván 2 millió forinttal meghaladja az ez
évi tervezett, a koncepcióban meghatározott állami normatívák plusz a tavalyi bázison alapuló
költségeket. Azt a javaslatot teszem ennek a különbözetnek a helyreállítására, hogy az ápolási
díj nevő szaksoron csökkentsük annyival a várható kiadásokat, amennyi ehhez szükséges.
Ebbe beleértendı az ápolási díjjal egyidejőleg fizetendı TB járulék összege is. E kettı
együttes csökkentésével el tudjuk érni, hogy pontosan ugyanannyi legyen az ez évi tervünk,
mint a tavalyi bázisévben volt. Ez annál is inkább megtehetı, mert a tervezésnél nem igazán
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fordítottunk arra figyelmet, hogy a képviselı-testület ezt a fajta támogatási formát
megszüntette tavaly év közben. Tulajdonképpen tehát csak a meglévı, kifutó ápolási díj
fizetési kötelezettségünk maradt fent.

Budavári László képviselı: Most kezdtem el nézegetni ezt a listát, mivel reggel kaptuk meg.
Nekem úgy tőnik, hogy ebbıl egy nagyon komoly tétel hiányzik, nevezetesen az, amirıl már
testületi döntésünk van, az Opel vásárlás. Sem forrás oldalon, sem a kiadások között nem
látom, hogy ez szerepelne. Ez egy elég jelentıs tétel.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban döntést kell arról hozni, hogy mi legyen a
fedezete, mert gyakorlatilag az MFB-s hitelt erre nem lehet felhasználni, tehát erre külön
forrást kell biztosítani. Az Opel vásárlással kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy a mai
napig nem tudtak a tulajdonosok dőlıre jutni – tehát nem tudjuk kiírni a közbeszerzést -, hogy
ki a tulajdonképpeni tulajdonos. Teljesen ellentétes információk vannak és az a lízingcég,
amelyik tulajdonosnak

mondja magát, annak a tulajdonjogi bejegyzési kérelmét

visszautasította a földhivatal néhány héttel ezelıtt. értem a tulajdonost, hogy rendezzék a
földhivatalban a tulajdonviszonyokat. Ezért nem tudjuk egyelıre az egyszerő hirdetményi
nélküli a tárgyalásos eljárást kiírni. A forrást pedig el kell döntenie a testületnek, hogy
konkrétan mibıl biztosítja. Mint említettem, ebbıl a hitelkeretbıl nem lehet.

Budavári László képviselı: A tervezésben akkor is figyelembe kellene venni.

Földesi János képviselı: Kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy van-e ahhoz valamilyen
határidı hozzárendelve, hogy mikorra tudják vagy akarják ezt rendezni, mert ha ellentétesek
az információk, amiket nyilatkoznak mint tulajdonos a földhivatalban nyilvántartott tételekkel
– és ha jól tudom, ott valami jogutódlás vagy valami ilyesmi furfang van a kérdésben -, akkor
van-e határidı hozzárendelve? Nyilván nem célszerő ezt elhúzni, mert nekünk forrás oldalon
fent kell tartani ennek a döntésünknek a fedezetét, ha már meghoztuk, viszont a költségvetés
elfogadásakor ezt azért már tudnunk kellene.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez így van, de ez egy olyan határidı, ami nem a mi
kezünkben van. Én hetente beszélek az érintett cégek képviselıivel illetve jogi képviselıivel.
Legutoljára egy hete beszéltem velük és kérdeztem tılük, hogy lesz valami a földhivatalban
bejegyezve most már? A közbeszerzési tanácsadó közölte, hogy bármilyen belsı jogutódlás,
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nyilvántartás, tehát ilyen papírok alapján a Közbeszerzési Tanács nem fogadja el, hogy
kiírunk egy közbeszerzést. Csak a földhivatalai „tiszta” tulajdonosra lehet kiírni
közbeszerzést, tehát itt ez a probléma. De amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a
kiadási és a bevételi oldalt emeljük meg ezzel az összeggel, és megmondja, hogy mi a bevételi
oldal, akkor semmi akadálya.

Földesi János képviselı: A kiadási oldalon nyilván tervezni kell ezt a nagyságrendet, mert
erre testületi döntés van. Ilyen értelemben ennek ott szerepelnie kell. A bevételi oldalon ugye
most szerepel egy stokk a végén, ebben a most kiosztott táblázatban, ami gyakorlatilag
kiollózása a már módosított vagy átvezetett táblázatokból és egy lapra szerkesztett kialakítás.
Annak a legutolsó sorában szerepel egy 600 milliós sor bevételi vonatkozásban, amire szintén
van egy döntésünk, aminek folyamatban van a biztosítása illetve elıkészítése, azt gyanítom.
Aztán az egyenleg tekintetében – hogy azt növelni kell, vagy csökkenteni – majd nyilván ki
fog derülni. Óvoda pályázatra gondolok, meg egyebekre.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, mondtam, hogy van egy beruházási tartalék a
legalsó sorban, ami a jelenlegi állás szerint ugye 530 millió plusz az ÁFA-ja. Ez azt jelenti,
hogy ez gyakorlatilag a fejlesztési hitel, de mint említettem, ez nem használható erre. Tehát
erre külön forrást kell felmutatnunk.

Horányi Márton képviselı: Azt gondolom, hogy nem a testület dolga, hogy a forrást
megjelölje benne, viszont a pénzügyi irodának és az elıterjesztınek a feladata és a dolga,
hogy az érvényes és hatályos elkötelezettségek, rendeletek, határozataink szerepeljenek a
költségvetésben. Ez sok esetben nyomon is érhetı. Ere utaltam, hogy több elızı évi tétel
szerepel a költségvetésünkben, ezt is be kell állítani. Ezen szerintem nincs mit beszélni, nincs
mit vitatkozni. Úgy gondolom, hogy bevételi oldalon egész nyugodtan szerepeltetni lehetne
egy konkrét tételt, hiszen a vállalkozói területünk kész van, rendelkezésre áll, mőködıképes.
Döntés kell hozzá, és van rá 11 és fél hónapunk, hogy mindezt egyenesbe is hozzuk. Úgy
gondolom tehát, hogy a meglévı vagyonunknak ez a része bıven fedezi ezt az ügyletet.
vagyonvesztés nélkül biztosítja, mert ingatlanért ingatlant fogunk vásárolni. Tehát én úgy
gondolom, hogyha kell, ha akarjuk, és persze ha az elıterjesztı akarja, akkor megtalálja rá a
forrást. A kiadási oldalon viszont nem hagyható el a tétel, mert a tavalyi évben határozat volt
arról, hogy ezzel az üggyel a testület foglalkozni kíván.
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Földesi János képviselı: Csak javasolni tudom az elıterjesztınek, hogy arányos értékesítést
írjon be, és nem pedig egy soron megjelölve az iparterületet mint fedezetet, mert nem
feltétlenül szükséges az egészet adott esetben értékesíteni ahhoz, hogy a teljes fedezetet elı
tudjuk teremteni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezt meg fogjuk akkor vizsgálni, hogy mit tegyünk be a
másik lábának, ugyanis nem tudjuk azt, hogy ezek a folyamatok mennyi idı alatt zajlanak le.
Gyakorlatilag ezen a közbeszerzésen rajtunk kívülálló okok miatt hónapok óta rágódunk,
hiszen az eladó tulajdonosában bizonytalanság van. Ugyanígy bizonytalanság az iparterület
eladása, illetve annak a viszonyai. De ki fogunk valamit találni a következı olvasatra erre a
kérdésre.

Emesz Lajos képviselı: Az volna a kérdésem polgármester úr, hogy a jelenleg elıttünk levı
költségvetés tárgyalását mily módon képzeled? Szemezgethetünk-e innen-onnan, vagy pedig
egy meghatározott sorrendben haladjunk, és akinek van valamilyen módosító javaslata, akkor
ott tegye meg.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Említettem, hogy elıször általános véleményeket vártunk
a költségvetésre. Ezek most elhangzottak, hogy általában a beruházásokat hogy tervezzük,
meg egyebek. Javaslom, hogy most – ahogy szoktunk – menjünk végig a költségvetés tábláin.
Ez így rendben van mindenkinek? Köszönöm. Értelemszerően az intézményekkel kezdjük,
hogy ık aztán el tudjanak menni.

Földesi János képviselı: Egy köztes kérdésem had legyen. Bizottsági ülésen beszéltünk
arról, hogy a fıépítész személyérıl elég sürgıs lenne dönteni. A hölgy vissza fog jönni?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem tud sajnos visszajönni, de a jövı héten megint lesz
testületi ülés, úgyhogy tudunk róla dönteni akkor.
Akkor kezdjük az intézményekkel:
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Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az elsı oldalon az illetmények láthatók. Az elején az
összefoglaló oldalak vannak, ahol a hat szakfeladat összesítése látható.

Budavári László képviselı: Én azt a módszert követem, hogy százalékosan megnézem, hogy
az elızı évi változáshoz képest mi történik. Valami így szemet szúr az embernek, az is, ha
valami jelentıs mértékben csökken, az is ha jelentıs mértékben nı. Kérdésem: mi az az
„egyéb feltételektıl függı pótlékok és juttatások”? Nem az összegszerőséggel kapcsolatos a
kérdésem, hanem azt látom, hogy 400%-ra nı, tehát négyszeresére ez az összeg. Fogalmam
sincs, hogy mi ez.

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: A közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvényben a pótlékok szabályozva vannak. Ha kéri a testület, felsorolom azokat a pótlékokat,
amelyek törvényileg kötelezı pótlékok. Én szeptemberben vettem át az intézményt. Az
intézményben volt egy kialakított rend. Ez azt jelenti, hogy a pótlékok tekintetében történtek
„egyéb pótlékok” elnevezés alatt beépítések különbözı munkakörökben. Ezt a beépítést az
elızı igazgató asszony különbözı célfeladatok elvégzésére tette. Történetesen például az
iskolatitkári feladatok között nagyon nagy megterhelést jelentett az új adatszolgáltatási
rendszer, amelynek komoly programozási, technikai elıfeltétele is an. Ez a KIR felé a
legfontosabb, amit az iskoláknak közvetíteni kell. Ez, ha nincs pontosan kitöltve, az egész
iskola alapjait rengeti. Tehát ez az elsı és legfontosabb. A normatív támogatásoktól kezdve
szinte azt lehet mondani, minden az adatszolgáltatásra épül. Ezt a feladatot egy olyan szakmai
megújuláshoz kötött, amit beépített ennek az embernek a bérébe. Ezen kívül történt még az
„egyéb pótlékok” alatt olyan, hogy különbözı főtıi vizsgákat is le kellett tenni, tehát
gyakorlatilag a pótlékok tekintetében ilyen, a fizetésbe beépített dolgok vannak. Számomra ez
azt jelenti, hogy ezt a pótlékot tudomásul kellett vennem. Én magam gyakorlatilag most
találkoztam az ilyen jellegő pótlékokkal, de valójában egyetértek vele.

Budavári László képviselı: Tehát ez egy kötelezettség, ami jár.

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Igen.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha jól látom, akkor ez az általános iskolai oktatást és a
napközit érinti.

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Az új költségvetést úgy készítettük el
intézményi szinten, hogy gyakorlatilag mind a feladatokat, mind a dolgozókat 14 részfeladatra
osztottuk, ami az egész iskolát átöleli. Ahol dolgozik a dolgozó – tehát a napközis tanár a
napköziben -, ott került a valós helyre a költségvetésben. Ha a nappali oktatásban dolgozik,
akkor ott. A technikai dolgozókat is értem ez alatt, aki pl. a nagyiskolában takarít, akkor ott,
mint technikai dolgozó szerepel. Ezért úgy kell kezelni az iskola – és szerintem a többi
intézmény – költségvetését, hogy ha történetesen a napköziben van egy olyan tanár, aki
továbbképzésre jár, akkor ott szerepel a továbbképzési összege. Ha az alapiskolában van ilyen
továbbképzési elkötelezettség, akkor ott szerepel. Ezért az iskolának a következı területei
vannak:
-

nappali tagozatos oktatás

-

napközis oktatás

-

mővészeti oktatás

-

pedagógiai szakszolgálat Ez egy új terület, ami szeptember 1-tıl lépett be az iskola
életébe; ez egy fejlıdı terület, most alakul igazán ki a költségvetése, tehát a 2010. év
lesz az a tapasztalati év, amikor valós tényadatokkal tudunk majd tervezni a következı
esztendıben. De megpróbáltuk, és tulajdonképpen a számításoknak megvan az alapja.
Szakmailag kiválóan mőködik. A finanszírozás tekintetében pedig ez lesz az a
próbaév, amely reméljük, jól sikerül majd. Megteszünk ezért mindent.

Ezek a területek jelentkeznek tehát az iskola intézményeként. Így kell a költségvetést is
megvizsgálni. Amikor tehát megnézzük az iskola területeit, akkor ezt mint alapkoncepciót
kell figyelembe venni.

Budavári László képviselı: Most néztem egy fontos számot, ami számomra azért
megnyugtató, ez pedig az összkiadás. Én azt látom, hogy ez egy nagyon visszafogott,
mérsékelt szám az elızı évi tény figyelembe vételével. Azt gondolom, hogy ez számunkra per
pillanat megnyugtató.
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Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: A 2010. évi költségvetésnek az volt végül
is a másik koncepciója, hogy nagyobb beruházásokat az iskola nem szeretne. Egy nagyon
pozitív lépésként tekinti azt, hogy a ’B’ épülettel kapcsolatban egy nagyon fontos lépés
született, az iskola ’B’ épületének a felmérése. Inkább a felújításokra helyezzük a hangsúlyt.
Itt szintén vannak sorrendiségek. Mi az amit legsürgısebben kell ellátnunk, mi az, ami még
egy picit várathat magára. Ezért hogy úgy mondjam, egy kicsit visszafogottság jelentkezik az
iskola költségvetésével kapcsolatban.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jeney Lajos mérnök úr a tegnapi nap folyamán elküldte
nekem a tervezési programot. Kint voltunk megtekinteni magát az épületet, illetve
összeszedtük a szükséges rajzokat, egyebeket, amivel a mérnök úr tudott dolgozni. El is
készült már a tervezési program, amit tovább lehet gondolni, és meg van a lehetıségünk arra,
hogy egy pályázati kiírást készítsünk erre a tervezési programra. Természetesen ezt még
bizottságoknak is át kell egy kicsit rágniuk. Ezt majd kérem is, hogy a Mőszaki Bizottság,
Vagyonbizottság, illetve bárki, aki illetékesnek érzi magát, tárgyalja ezt meg.

Horányi Márton képviselı: Mivel már az elsı kérdés is egy olyan témakörre irányult, amit a
Pénzügyi Bizottságban is többször tárgyaltunk, ezért gondoltam, hogy tájékoztatom a
képviselı társakat arról a következırıl:
A Pénzügyi Bizottság már több alkalommal kérte, hogy kapjunk egy olyan jellegő kimutatást
– nem szám szerint, jogcím szerinti felsorolást -, hogy mely juttatások, pótlékok, egyéb béren
kívüli elemek azok, melyeket kötelezı hogy adjuk, és melyek azok, amiket „opcionálisan
adható” kategóriába sorol a törvény. Az elızı bizottsági ülése hétfın ezt végigbeszéltük, tehát
nyilatkoztak az intézményvezetık, de valamilyen – általam nem ismert – oknál fogva írásban
ez nem tud elkészülni. A Pénzügyi Bizottságnak ez egy határozott kérése volt. Szeretnénk
látni ezt a listát minden intézménynél, kinél milyen jellegő jogcím merül fel ezekre tekintettel.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Kérem, akkor készüljenek el ezek a kimutatások.
További kérdés az iskola költségvetéséhez?

Enczmann László képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén merült fel a következı javaslat az
iskola felé. Nagyon sikeresen mőködik az iskolán belül az óvodás korúaknak a nemzetiségi
tánc oktatása. Nem is oktatás ez, inkább egy kicsit belenevelni a gyerekeket. Két célja is van
ennek a mőhelymunkának. Egyik az, hogy az óvoda után az iskolának teremtsük meg a
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tanulói utánpótlását. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos, lényeges lépés lenne. A másik
pedig a nemzetiségi tudat, a nemzetiségre nevelés is. Úgy tudom, hogy az igazgató asszony
most a csoport vezetıjével megbeszéli azokat a lehetıségeket, amik alapján a pénzügyi része
is rendezıdik, illetve a jogállása is rendezıdik. A következı testületi ülésig jó lenne, ha ez
elkészülne. Vagy már megcsináltad? (igazgatóhoz) Akkor ezt köszönettel vesszük, csak még
nem kaptuk meg.

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Örömmel fogadom ezt a felvetést.
Tulajdonképpen ez csak annyit jelent, hogy 320 ezer forinttal kellene az iskola költségvetését
megemelni. Ennyit jelentene az, hogy ezt a tevékenységet abban a díjazott formában tudnánk
biztosítani iskolai szinten, amit eddig is végzett a kiválóan dolgozó táncpedagógus. Én
maximálisan támogatnám ezt a dolgot, mert nagyon sikeres és mindent el szeretnénk követni
a beiratkozás sikeréért is. Az elsı stáció a jövı héten kezdıdik. Az óvodákkal a kapcsolatot
nagyon szépen felvettük. Én mindenkit bíztatok, hogy jöjjön az intézménybe, nézze meg,
hogy milyen értékes munkát folytatunk. A tanítónık, az egész tantestület nagyon pozitívan,
gyerekbarátként áll az oktatáshoz. Valóban mindent elkövetünk azért, hogy a szőkebb
környezetünk is méltányolja ezt a munkát. Nagyon nehéz a pedagógusok munkája. Nem
szeretnék most rátérni a különbözı árnyoldalaira, de a beiratkozásra készülı szülıket kérem,
hogy látogassanak el az intézményekbe é a felajánlott lehetıségeket mind használják ki. A
szórólapok elindulnak, és a következı héttıl kezdve pedig megkezdıdik a beiratkozás
folyamata. Ezért nagyon fontosnak érzem ezeket a nemzetiségi óvodai csoportok
mőködtetését is. Az iskolánk a feltételrendszereket biztosítja, de szeretném, ha ez a 320 ezer
forintos plusz költség bekerülne. Ezzel azért mégis csak egy kicsit méltányosabb díjazást
tudnánk nyújtani, ha a képviselı-testület ebbe az összegbe beleegyezik.

Horányi Márton képviselı: Ezt már rögzítettük nem?

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Igen, de én egy kicsit többet szeretnék.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság a hétfıi ülésén
tárgyaljuk ezt meg.

Cser Angéla képviselı: Nem értettem teljesen tisztán. Ez az óvodásoknak egy nemzetiségi
táncoktatás az iskola keretein belül? Tulajdonképpen egyfajta iskolához való szoktatás is?
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Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Az iskola felvállal tulajdonképpen minden
olyan mozzanatát egy közösségi életnek, amivel egy kicsit az iskolába tudnánk szoktatni a
gyerekeket. Van tehát pl. olyan tehetséges kolleganınk, aki már egészen pici gyerekeknek
úgynevezett „ringató szakkört” is tart. Ezt is behívtuk az iskolába, a kamaratermet
biztosítottuk számára. Nagyon szép látvány, amikor kisbabákkal megjelennek a nagyiskola
épületében, és szinte már megszokottá vált. Ugyanígy az óvodás nemzetiségi táncoktatás is
csütörtökönként - hogy úgy mondjam - elárasztja az iskolát. De ugyanígy törekszünk arra, ha
bármilyen csoportvezetı, aki azért az iskolához pozitívan áll hozzá, és látunk benne fantáziát,
hogy a gyerekek megszokják a Hunyadi iskolát, akkor azt is támogatjuk. Ezt nagyon
fontosnak érezzük. Minden olyan dolog, ami egy kicsit azért közvetíti a mi érétkeinket, úgy
érzem, hogy nagyon fontos az iskola lélegzetéhez. Mindenképpen szeretnénk három osztályt
nyitni következı szeptemberben.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Személyi kiadásokhoz van-e még hozzászólás (1. oldal)
Nincs hozzászólás. Akkor haladjunk tovább. Kérem, ha valakinek hozzászólása van, akkor
jelezze.
2., összefoglaló oldal. Itt ugye látható, hogy milyen dologi kiadások vannak. Anyagok,
eszközök stb. – Nincs képviselıi hozzászólás.
3. oldal, felújítási keretek. Itt ugye egy nagyon jelentıs felújítási kiadásnövekedés történik, 3
millió 800 ezer forint.

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: A gondnokokkal és bizonyos szakemberek
segítségével készítettünk egy olyan állagfelmérést, hogy valójában mi az amire rendkívül
nagy szükség van. mind az ’A’ és a ’B’ épület tekintetében készült egy mindenre kiterjedı
felmérés. A ’B’ épületben is csak arra törekedtünk – miután az épülettel komoly terveink
vannak -, hogy valóban mik a legszükségesebbek. Ezek elindultak. Nagyon pozitív dolog,
hogy gyakorlatilag az ebédlıben mőködik a főtés, hiszen eddig ez nem volt igazán jelenlévı.
az ’A’ épülettel kapcsolatban pedig a felsorolt gondok jelentkeztek. Többek között kidıl a
kerítés, különbözı beázások vannak stb. Sajnos az ifjúság ereje is tombol az épületben, hogy
finom legyek. Így gyakorlatilag ez a sok minden egy ilyen felújítási összeget eredményezett,
amiben szintén sorrendiséget kell majd felállítani, hiszen van, amit már a tanév alatt meg lehet
valósítani, de van, ami a szüneti idıszakra szorul. Az épület maga elég nagy, és azzal, hogy
sokan használják sokféle tevékenységre, amortizálódik. Éppen tegnap is leesett a
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tornateremben egy nagyobb borítórész. Minden nap történnek ilyen események, nem beszélve
arról, hogy a használódás során is sok minden amortizálódik. Ezek mögött a felmérések
mögött valós tények vannak.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Bízunk benne, hogy az egész költségvetésünk
valamennyi sora mögött valós tények vannak. Félre ne értse valaki ezt a mondatot.

A 6/3 oldalhoz több képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/4 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/5 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A befejezı, összesítı laphoz képviselıi hozzászólás nincs.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az indoklási lapokhoz valakinek hozzászólása van-e?

Novoszádek János képviselı: Tegnap az Oktatási Bizottságon már beszéltünk róla, de talán a
képviselı-testületet is illeti, így egy-két dolgot szeretnék kiemelni:
8/6. oldal, 55218 sz. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai – itt megkérdeztem azt,
hogy „portaszolgálati helyiség kialakítása”, „füstjelzı karbantartás: 280 ezer forint”…

Földesi János képviselı: Az nem sok.

Novoszádek János képviselı: Nem sok? Akkor végigmondanám; igazgatónıt kérem, hogy
kell ez, vagy nem kell? Vonjuk össze, menjünk tovább:
8/7. oldal, 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai – akkor azt fogjátok
mondani, hogy ez is normális. Ezt már az elızı vezetınek is felvetettem. Itt van a „tőz- és
balesetvédelmi oktatás” Ha megnézitek, „nagyon csekély” összeg ez, 630 ezer forint. Tegnap
jeleztem, hogy a többi intézménynél ennek ez töredéke. Azt a választ kaptam, hogy ugye mi
az iskolában sokan vagyunk, sokan hallgatjuk ezeket a nagyon épületes, nagyon tudományos
alapú oktatásokat. Valószínőleg ezért mi többe kerülünk. Én azt hittem, hogy ebben minden
benne van, de a tőzoltó készülék ellenırzése fölötte van. Szóval én ezt nagyon magasnak
tartom a többi intézményhez képest.
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Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Valóban így globálisan nagyon nagy
összegnek tőnik, de megnéztük a szerzıdéseket. Szabályosan megkötött szerzıdés. A
szerzıdések pedig az alkalmazottak számához igazított tételek. Tehát miután 84 dolgozóról
van szó, a 84 dolgozóra számítják ki ezeket a balesetvédelmi dolgokat. Nem beszélve arról,
hogy havi bontásban kel nézni. De foglalkozunk vele, mert kértünk máshonnan is ajánlatot.
Minimális a különbség. Viszont éppen az Oktatási Bizottságon derült ki, hogy az óvodának
van egy szerencsés helyzete. Én fel fogom venni az intézményvezetıvel a kapcsolatot, és
megnézzük, hogy mi az, ami az iskolának ekkora költséget hoz ki a szerzıdés szerint. Magam
nem értek hozzá, bevallom ıszintén.

Földesi János képviselı: Ez a szerzıdés, ami ezt az egészet felöleli, milyen kereteken belül
történik a vállalkozóval? Milyen státuszban van ez az ember? Külsı szakértı? Meg kéne
vizsgálni a tőzvédelmi szolgáltató státusnak a létrehozását. Ebben tudok segíteni, hogyha
majd kell. Szerintem jóval le lehet csökkenteni ezeket a költségeket. Olyan szempontból – és
ez egy fontos tétel -, hogy az elıírásokat ugyan figyelembe kell venni, d a szükséges és
elégséges mértékben. Két szempontja van ennek a dolognak. Az egyik fajta szolgáltatása azt
mondja, hogy minden, amit a jogszabály elıír, rendelkezésre kell, hogy álljon, és biztosítani
kell egyebek, a másik szemlélete pedig ennek a történetnek, hogy ami szükséges, és elégséges
ennek a feladatnak az ellátásához. Ez nagyságrendekkel kevesebb költségeket igényel, és az is
megfelel a jogszabályoknak. Célszerően olyan emberrel kell majd esetlegesen egy
megállapodást kötni, aki ad hoc kezeli ezeket az ügyeket, nem átalánydíjas, és amikor
valamilyen szakértıi feladatok vannak, azokat egyedileg kell fizetni. Munkavédelmi
szolgáltatóval kell megállapodni, és nem pedig szakértıt kell alkalmazni. Ez teljesen más
képlet, más a jogállása, státusza, és nagyságrendekkel kevesebbe kerül.

Novoszádek János képviselı: Még egy kérdés, tegnap is feltettem:
13151 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása – én tudom, hogy az intézmények
önállóak és a saját arculatukat önmaguk alakítják, de én azért olyan iskoláról nem nagyon
hallottam, hogy - ’A’ épület, 4db kamera, ezt még értem, de utána, hogy – beléptetı, és
fıképpen a tanáriba, ez olyan falanszter hangulatú. Nem is tudom, mint hogyha valamilyen
szigorúan ırzött intézmény lenne. És a tanáriba, nem az iskolába. Nekem majd úgy kell
bemennem, hogy bedugok egy kártyát, hogy bemehessek a saját tanárimba. Hogyha ez egy
nagy intézmény lenne, nem 200 gyerek lenne a felsı tagozatban, akkor megérteném, de ez
egy kicsit szerintem rossz íző. Ha nyitott iskola, demokratikus iskola, akkor nem zárja be a
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tanárit meg az egész iskolát, hanem kitárja a tanulók és a szülık felé is. Én csak kérdezem,
hogy ezt komolyan gondoljátok, vagy mi ennek igazából az indoka?

Marlokné Cservenyi Magdolna iskolaigazgató: Sajnos lemaradt a sorban, hogy „a kapu
vagy a tanári”. Sajnos az év elején történt nagyobb lopások. Tanárokat loptak meg és akkor
merült fel tantestületi ülésen is, hogy mind a ’B’ mind az ’A’ épületben pénztárcák tőntek el a
szó szoros értelemben. Az iratokat szerencsére megtaláltuk a focipálya környékén, de ez
intıjel arra, hogy nehezednek a dolgok, és hát bizonyos erkölcsi romlások jelei is találhatók.
Tehát valóban kimaradt – köszönöm Jánosnak -, hogy a „kapu”. A másik dolog az - pl.
tegnap is szülıi munkaközösségi győlésen is felmerült az -, hogy nagyon kérték a szülık,
hogy a gyerekek biztonságára ügyeljünk. Az elsıs beiratkozásnál is érdekes módon ez nagyon
téma volt. Azt bizonygatták számomra, hogy a gyerekek képesek – ha megunják az iskolát –
elfutni, hazafutni. Ez egy új jelenség, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor mégis csak meg kell
vizsgálni ezt a kérdést. A portaszolgálatot viszonylag könnyen ki tudjuk alakítani. Ez is azt a
célt szolgálja, hogy azért a biztonságra ügyeljen, de a kívülrıl bejövı biztonságra. Tehát azért,
hogy a külvilág furcsaságaitól védjük az ifjúságot. Ezért gondoltunk akkor a kapura. Az
óvodánál nagyon jól bevált módszerek vannak a kapu kezelésére. ha az nem sikerül – mert
nagyobb beruházást nem akarunk -, akkor legalább a tanárit védjük meg azzal, hogy ha
behelyezi a tanár a személyes holmiját, akkor az megmaradjon. Tehát ez a sor maradt ki
János, hogy „kapu vagy belépı”. És nem szeretnénk az iskolát elzárni, hanem inkább nyitottá
tenni, de azért az értékekre vigyázni kell. Te magad is tudod, hogy sajnos a nyáron is eltőntek
különbözı gépek a tanáriból. Ezt meg kell valahogy védeni. Az nem megoldás, hogy utána
mindig vásárolunk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés az iskolához van-e?

Földesi János képviselı: Ugyanezen a rovaton, a 13151-en nem tudom, hogy az nem
beruházási kérdés-e: itt szerepel a tornaterem, öltözıpadok címő közel 1 millió nettó összeg?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, az.
Egyéb kérdés?

Az iskola költségvetésével kapcsolatban további kérdés nincs.
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Óvoda Solymár
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az óvoda költségvetése hasonló szerkezetben, a négy
szakfeladat szerint fıösszesítıkkel található meg a az elıterjesztett anyagban. Kérdezem
általában, hogy az óvoda költségvetéséhez van-e valakinek hozzászólása?

Budavári László képviselı: Általános jelleggel ismét örömömet fejezem ki, hogy a szám –
ha az összes kiadásokat nézzük – nem 100-nál nagyobb szám, már százalékos tekintetben, és
ez örömömre szolgál.

Dalosné Márkus Klára óvodavezetı: Amit hozzátenni szeretnék: amikor újra átnéztük az
anyagot, akkor vettük észre, hogy a személyi juttatásoknál, mint látjuk az alapilletményeknél
104%-os az óvoda beállása. Ez a soros elılépések miatt van, illetve ez a szám attól alakult így
ki. Ha viszont a jutalmat nézzük, ott ugye egy havi alapilletményt határoztunk meg
jutalomkeretnek. Ez viszont 96%-os. Sajnos attól csúszott így el ez a számunk, hogy az
óvodai nevelés illetve a nemzetiségi óvodai nevelés két szakfeladatra bomlott, viszont a gép
nem adta hozzá a garantált bérnél a munkáltatói összeget, és ettıl ez a szám itt most kisebb
lett. Szeretném, ha ezt lehetne módosítani. Így a 2010. évi terv összese most 5620, így pedig
6056-ra módosulna, ugyanis az óvodai nevelés szakfeladaton van ez a kevesebb összeg. A
másik összeg, amit észrevettünk, az pedig a nemzetiségi óvodai nevelésnél a Caffeteria
összege magasabbra lett itt beállítva. Ez viszont módosulna, ez az összeg pedig kevesebb lett.
Tehát a kettı összeg azért kompenzálja egymást. Az egyiknél olyan 430 ezer forintnyi plusz,
míg a másiknál 210 ezer forintnyi mínusz van, tehát a kettı közti különbség, amivel
megemelkedik az óvoda személyi juttatás kerete, de még így is a 100% alatt vagyunk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. A képviselıknek mondom, hogy
mindenki értse ezt: tehát abban a kiosztott anyagban, amit A4-es lapon most kaptak meg a
képviselık, ezek a módosítások legalul szerepelnek az óvoda soránál.
Tehát a 851011-es szakfeladaton 51211 fıkönyvi számon kiadás-emelkedés 436.320,- Ft,
5311-es fıkönyvi számon 139.623,- Ft, illetve a 851013 szakfeladaton 51419 fıkönyvi
számon a Caffeteria-ban 210.000,- Ft csökkenés lenne a módosító javaslat. Akkor errıl a
módosításról döntést kell hoznunk.
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A képviselı-testület fenti módosító javaslatot a jelenlévı képviselık (12 fı) egyhangú,
12 igen szavazatával elfogadja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor ezek a tervezések helyre vannak téve.

Dalosné Márkus Klára óvodavezetı: Annyit jegyeznék még meg a kis értékő tárgyi, illetve
dologi kiadásoknál, talán emlékszik rá mindenki, hogy az óvoda a pénzmaradványát a
novemberi testületi ülésen kapta meg, illetve akkor hagyta jóvá a testület. Nyilvánvaló, hogy
ezt az összeget így elkölteni nem lehetett, ezért van kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó
költségünk. Ezért fordul elı ezen a bizonyos tételen ez a 178%, de ha ezt az összeget
levesszük, akkor így is a 100% alatt vagyunk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor tehát az 1. oldalon a személyi kiadások vannak a 4
szakfeladatnak megfelelı összesítésben illetve bontásban. Van-e hozzászólás, kérdés.

Az 6/1 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/2 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.

Dr. Szente Kálmán polgármester: 6/3-as oldal. A felújítások ugye a tavalyi szinten folynak
tovább, elsısorban a Kék Oviban. Ebben ugye nincs benne a Kék Ovi pályázata, tehát az egy
ettıl független felújítási program.

A 6/3 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/4 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/5 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
A 6/6 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.

Egyéb kérdés óvodával kapcsolatban:
Novoszádek János képviselı: Majdnem minden intézménnyel kapcsolatban felvetıdött
bennem tegnap az a gondolat, hogy százalékosan meg kellene nézni azt, hogy egyes
intézmények kiadása milyen bevételekbıl tevıdnek össze. Ha jól sejtem, hármas bevétel van:
az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a saját bevételeik. Régebben volt egy
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ilyen táblázat, az azért valamit mutatott. Bár tegnap a hozzáértık „felhomályosítottak”, hogy
nem tudjuk összehasonlítani a tavalyi évvel, mert más volt pl. a normatíva struktúrája, tehát
nem lehet összehasonlítani a struktúraváltozás miatt. Az viszont talán lényeges lenne, ha azt
látnánk, mennyi az, amivel a község – az adófizetık pénzébıl – támogatja az intézményeit.

Horányi Márton képviselı: Az látható benne. Az „összesen”-ben.

Novoszádek János képviselı: Látható? Akkor lehet, hogy csak én nem látom. Azt hittem,
hogy „szájbarágósan” egy táblázatban lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Értelek. Ez a számokból kiolvasható. Látványosan
lehetne mondjuk egy tortadiagramon vagy bármin ábrázolni. Közmeghallgatáson szoktunk is
ilyen ábrákat csinálni. Gyakorlatilag nagy összességében azt lehet elmondani – és
hangsúlyozom, ezt most egy nagyon nagy átlagolás -, hogy az állam általában olyan 40 és
60% között finanszírozza ezeket az intézményeket. Ez mindig függ az adott normatívától,
ellátottak számától (hány gyermek van). Ha pl. 10%-kal kevesebb gyermek van, attól
ugyanúgy ki kell főteni az épületet, tehát a hatékonyságra elvégezhetık számítások. Általában
tehát a község az esetek nagyobbik részében több mint a felével járul hozzá az intézmény
mőködtetéséhez.

Gaal Gergely képviselı: Egy apróságot vettem észre, a bevételeknél is a fejlécben kiadás van
írva.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, valóban a táblázat 6/5 és 6/6 oldalán „kiadás”
szerepel, holott a sorokon rajta van, hogy ezek bevételek.

Emesz Lajos képviselı: Azt kívánom megkérdezni az óvoda vezetıjétıl, hogy a vásárolt
élelmezés tekintetében feltüntetett létszám kalkulációját mihez viszonyítjátok. Nyilván most
kb. ez van, de az ıszi beiratkozáskor azért tudjuk, hogy nincsen hiány jelentkezıkbıl az
óvodákba. Várható-e hogy ez több lesz? Gondolom kevesebb nem lesz, tehát a normatívával
kell-e foglalkozni várhatóan az év közben?

Dalosné Márkus Klára óvodavezetı: Nem, szerintem ez így jól van beállítva.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, ezt a Pénzügyi Bizottság is megkérdezte minden
soron, hogy ezeknél az étkezéseknél figyeljünk nagyon oda - mert volt rá példa, hogy
módosítanunk is kellett -, hogy ezek minél pontosabban legyenek kiszámolva.

Az óvoda költségvetésével kapcsolatban további kérdés nincs.

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
Dr. Szente Kálmán polgármester: A Lustige Zwerge költségvetését a legnehezebb
elemeznie most a képviselı-testületnek, ugyanis heteken belül el fog készülni az új épület,
ahol immáron szabványosan, tornateremmel és három csoportszobával fog mőködni az óvoda.
Ennek megfelelıen óvónıket, dajkát kell felvenni, a dologi kiadásokat át kell számolni. Ami a
legnehezebb lesz, az energia és egyéb költségek tervezése. Tehát senki ne lepıdjön meg, hogy
bizonyos számok 140-150% vagy 200%-ra vannak tervezve, hiszen itt komoly változások
lépnek be. Úgy emlékeszem pl. légköbméterben több mint kétszerese lesz az épület.

Pakó Károlyné óvodavezetı: Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy mivel nem egész évben
vesszük birtokba az épületet, ezért a közmővek kilenc hónapra vannak számolva, a 2009. évi
bázisból kiindulva. A 2009 sem pontos, mert szeptembertıl nem voltunk ott, tehát én a
bázisból számoltam ki a 2010-et, a plusz dolgokkal és kilenc hónapra. A 2011-es
költségvetésben tehát ez a pénz több lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hogy mindenki értse, attól van szó, hogy jelenleg az
építési üzem során az energiafelhasználás a kivitelezı költségére történik. például tehát az
épület jelenleg is főtve van, csak nem a vezetékes gázról, hanem palackos gázról főtik, és a
kivitelezı főti az épületet jelenleg.

Budavári László képviselı: Nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy hogyan fog most
alakulni a létszám. Nem a gyereklétszámra gondolok, hanem hogy a plusz munkaerık hogyan
fognak jelentkezni, hány fıvel kell nekünk most pluszban számolni?
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Pakó Károlyné óvodavezetı: Eddig kilenc emberem volt, de úgy hogy 8,5, mert 7 teljes
státuszban, és ketten részmunkaidıben dolgoztak nálunk. 5 embert kértem pluszban az új
intézménybe, ebbıl négyet kaptam meg. Ezt úgy osztottuk be, hogy az új csoportba – mivel
az megindult a Kék Óvoda tornatermében január 4-tıl – felvettünk három embert, egy dajkát
és két óvónıt. Amikor pedig visszamegyünk az óvodába, akkor még egy takarítónıt veszek
fel.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Amit a képviselı úr kérdezett, az egyébként kimutatva a
854011 óvodai nevelés szakfeladaton 4/1-es indoklási lapon, tehát ezek ott tételese,
kategóriájuk és bérük szerint ki vannak mutatva.

Földesi János képviselı: A 13151 soron a felhalmozási kiadásoknál szerepel az új óvoda
berendezése. Erre vonatkozólag volt már nekünk elızı évben döntésünk, ugye?

Pakó Károlyné óvodavezetı: Igen, volt.

Földesi János képviselı: Az itt nem így szerepel, hogy a kötelezettséggel terhelt. Ezt úgy
kéne akkor szerepeltetni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nézzünk ennek utána. Ez gyakorlatilag az új óvoda
berendezési tárgyai, illetve az új csoport és a hozzá kapcsolódó eszközök.
Más hozzászólás a Lustige Zwerge költségvetéséhez van-e?

Pakó Károlyné óvodavezetı: Csak egy mondat. Nálunk a szakfeladatok azért nem változtak,
mert nem volt értelme. Mindenki nemzetiségi óvónı, és ezért minden maradt az óvodai
nevelésen.

Az Lustige Zwerge Óvoda költségvetésével kapcsolatban további kérdés nincs.
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Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Dr. Szente Kálmán polgármester: Az Ezüstkornak 5 szakfeladata van: házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, idıskorúak nappali intézményi
ellátása.

Szelicsánné Szajáni Piroska intézményvezetı: Egy szerkezeti változás van nálunk, hogy a
házi segítségnyújtáson plusz 1 fıvel bıvültünk, ezért megemelkedett 105%-ra a személyi
juttatás. Ennyi a változás.

Földesi János képviselı: A táblákban itt is – úgy, mint az óvodáknál – a 173-as sor nem
kiadás, hanem bevétel, meg az azt követı összesítés, a 219-es sor is bevétel. Ezt javítsuk ki.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van, ezek a fejlécek javítandók.

Budavári László képviselı: A dolog logikáját szeretném megkérdezni. Nem az összeg
nagyságrendjérıl van szó, mert nem egy akkora tétel. Van egy olyan sor, hogy közlekedési
költségtérítés, ahol a tervben szerepelt 255 ezer forint, valójában felhasznált 131 ezret, utána
pedig betervezünk 359 ezer forintot. Mi a logikája a dolognak? Ha kevesebbet használt fel,
mint amennyi a terv volt, akkor miért emeljük meg mégis a korábbi tervet 50%-kal?

Szelicsánné Szajáni Piroska intézményvezetı: Ennek könyveléstechnikai okai vannak
elsısorban. A könyvelésnél most vannak helyrerakva az összegek, hogy mit hova tudunk
könyvelni. Tehát ez valóban egy magasabb összeg, csak korábban nem jelentkezett, illetve
eddig több kolleganı nem vette igénybe a bérlettérítést, de most úgy megemelkedtek, hogy
kérik.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezek csak bérlettérítések, vagy saját gépkocsi használat
is?

Szelicsánné Szajáni Piroska intézményvezetı: Két kolleganı nem solymári, ez az ı
bérletük. Itt jelentıs emelkedés van, valamint nálunk munkavégzéshez helyi bérletet
használnak a kolleganık. A „közlekedési költségtérítés” tehát csak bérleteket tartalmaz.
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Földesi János képviselı: A családsegítınél nincs ennek a rovatnak tétele.

Szelicsánné Szaján Piroska intézményvezetı: Igen, mert ott nem kérte a kolleganı, mert ı
benzintérítést kap.

Az 6/1 oldalhoz több képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/2 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/3 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/4 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.

Földesi János képviselı: Generális kérdésem van, mert az elején elfelejtettem megkérdezni:
a hidegétel utalvány adóterhét ≈98%-kal bátor döntéssel pártunk és kormányunk megemelte,
illetve létrehozta ezt a „remek” adóterhet; vagy olyan adóterhet létrehozott 400%-os
növekménnyel, hogy rehabilitációs hozzájárulás címő színes szélesvásznú esztrád mősor. E
tekintetben a településnek – és nem lenne baj, ha majd a lakossági fórumra készülne erre egy
kimutatás – mekkora többletköltséget jelent ez a költségvetésünkben. Ez engem személy
szerint nagyon érdekelne. Az egyik fajta megoldás ugye az, amikor azt mondjuk, hogy a
kubaturát megtartjuk, és a dolgozó fizeti, tehát kevesebbet kap, a különbözet pedig
adóteherként lesz befizetve. A másik megoldás, hogy valamilyen arányban ezt átvállalja a
munkáltató. Ez az ami engem – és gondolom sokakat – érdekelne, hogy ez a növekmény mit
jelent a mi költségvetésünkben. Van-e erre most, vagy esetleg késıbb lesz-e erre lehetıség,
hogy ezt kigyőjtsük, kimutassuk

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ki lehet mutatni. Arról van szó, nagyon röviden, hogy
bizonyos juttatások után – szinte mindegyik után – 25% adót kell fizetni, tehát mondjuk egy
üdülési csekk, vagy egy melegétel utalvány esetében. Ugyanakkor viszont ha pl. üdülési
csekket, vagy bármilyen ilyen jellegő juttatást egy bizonyos összeg felett ad az ember, akkor
már TB-zik, adózik, Áfa-zik stb. Ebben az esetben gyakorlatilag kétszeresét kellene tervezni,
ha ezt meg akarná adni a munkáltató.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Jelen pillanatban a koncepciónak megfelelıen 200 ezer
forint

van

egyetemlegesen

beállítva

az

Önkormányzat

intézményeinél.

Ez

az

Önkormányzatnak plusz kiadást nem jelent, ugyanakkor 25%-kal kevesebbet kapnak a
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dolgozók. Felmerült viszont az igény – és én is, illetve az Oktatási Bizottság is támogatjuk azt
-, hogy ennek az összegnek a megváltoztatását, megnövelését azért fontolja meg a Képviselıtestület, tekintettel arra, hogy amúgy is jelentıs fizetéscsökkenés tapasztalható a
közszférában. Tehát amikor majd erre a tételre jutunk, akkor szerintem érdemes majd errıl
beszélni. A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében pedig csak a hivatalnál 1,7 millió forintos
a növekmény.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ahogy János mondta, ugye a TV-bıl is az jön, hogy több
marad a dolgozónál. Megszüntették ugye a 13. havi juttatást, ezzel a cafeteria rendszer
adóztatásával ha jól emlékszem 14 millió forinttal kapnak községi szinten kevesebbet az
emberek. Tehát ha ugyanannyit kapnának, akkor 14 millió forinttal kellene emelnünk a
kiadásainkat. A közalkalmazotti táblák nincsenek annyira a fejemben, de azt tudom, hogy a
köztisztviselıi alap nem változott ebben az évben sem. Tehát ugyanannyi maradt, csak annyi
a különbség, hogy a cafeteria-val belépett ez a veszteség, illetve ezzel a bizonyos 13. havi
fizetéssel is rövidebb lett.

Földesi János képviselı: Több vállalkozó is gondolkodik azon, hogy ezt a rehabilitációs
hozzájárulásnál brutális mértékő adót valahogy megkérdıjelezi. Az én olvasatomban ugyanis
– de nyilván a hivatalnál is így van – ha én nem találok olyan mozgásában vagy egyéb
szempontból korlátozott, hátrányosabb helyzetben lévı polgártársat, aki hozzám jönne
dolgozni, akkor miért vagyok én bőntetve ezzel a költséggel? Miért kell nekem személy
szerint, egy kis semmi vállalkozónak több mint 1 millió forintot befizetnem, csak azért, mert
nem találok olyan munkavállalót Solymár területén vagy bárhol, aki idejönne hozzám
dolgozni, pedig én mondjuk felvehetném. Ugyanez igaz a hivatalra is. Tervezi-e a hivatal erre
vonatkozólag valami fajta mentesség kérését, vagy egyáltalán valamilyen lépés megtételét,
mert ugye 20 fı felett érdekes ez a tétel, és 5%-a az aktív munkavállalóknak. Erre van
lebontva, és fejenként közel 1 millió forint a fizetendı tétel, per év per fı. Azért ott, ahol több
száz ember foglalkoztatunk, e tekintetben miért vagyunk bőntetve csak azért, mert nem
találunk olyan munkavállalót? Tehát ennek valamifajta értelmezését szeretném, ha a hivatal
megtenné. Nyilván én felelıs vezetıként ezt a saját területemen megpróbálom valahogy
kezelni, de itt a hivatalnál ez sokkal jelentısebb tétel, és azt gondolom, hogy nem méltó ahhoz
Önkormányzatunk, hogy ilyenfajta büntetéseket – ezt én büntetésként fogom fel – kelljen
befizessen olyan költségvetésbe, ahol abszolút nem méltányolják ezeket az erıfeszítéseit az
önkormányzatoknak.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez egy örök probléma, hogy van-e egyáltalán olyan
ember. A közszférában ha megjelentetünk egy pályázatot, nagyon nehéz egyáltalán embert
találni, hát még úgy szelektálni, hogy rehabos legyen. Ezek az esélyegyenlıségi kérdések
pedig bizonyos mértékig meredekek, mert valóban építési engedélyeket lehetne egy
tolókocsiból is a számítógép elıtt ülve megoldani, de helyszínelni már nem, és mondjuk már
fát kivágni még bonyolultabb, tehát ez itt a feladattól is függ.
Akkor az Ezüstkor költségvetéséhez van-e még hozzászólás, kérdés?

Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ költségvetésével kapcsolatban további kérdés nincs.

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
Dr. Szente Kálmán polgármester: A kisebbségi önkormányzat költségvetését – ha jól tudom
– tudomásul vesszük, ez szokott lenni a döntés, mivel ez egy meglehetısen nagy törvényi
önállóságot élvezı intézmény. Azért egyet szeretnék megjegyezni: kérdeztétek, hogy mi az
állami és mi a községi szerepvállalás egy ilyen kérdésben. A kisebbségi önkormányzatnál
különösen élesen eltér ez a kettı, hiszen az állami költségvetési támogatása a kisebbségi
önkormányzatoknak egy évben 550 ezer forint. Ez évek óta ennyi, illetve régebben 600 ezer
forint volt. Itt tehát mindenképpen a községnek komolyan a zsebébe kell nyúlnia.

Marlokné Cservenyi Magdolna, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Meg is köszönném a támogatást, ami sajnos a tavalyi összeget jelenti. Bár a 25%-os ÁFA egy
kicsit lecsökkenti a támogatás mértékét, de ettıl függetlenül szeretném jelezni, hogy a
Kisebbségi Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy céljait és feladatait el tudja végezni.
Ennek van még egy államilag támogatott formája is, ez a feladat alapú támogatási rendszer.
Ez egy pontrendszer, amit elvégzett feladatokra lehet megpályázni. Ennek a mértékének a
legfelsı határa 500 ezer forint. A pontrendszer alapján a solymári német kisebbségi
önkormányzat is nagyon jól teljesített az elmúlt évben. Ezek nagy segítségek, minden pénz és
támogatás jól jön. A 2010-es esztendı egy nagyon érdekes év lesz, hiszen 300 éve történt az a
nagy csoda, hogy a pusztaságból faluvá varázsolta 12 család újra Solymárt. Ennek a nagyon
érdekes és szép momentumnak szeretnénk egy méltó ünnepi hetet és egy örök értéket is
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megalkotni. Ezen dolgozunk, és úgy néz ki, hogy sikerül majd egy olyan szép esztendıt
megvalósítani, amikor mind a régmúlt értékei újraelevenednek, illetve sikerül majd egy olyan
emléket állítani ennek a 12 családnak – szerencsére a levéltárban megtalálhatók az országos
összeíráson a nevek -, akikre büszkék vagyunk, és ahonnan tulajdonképpen erednek Solymár
ıslakói. Ez az év egy rövid esztendı, igaz hogy személyi változást terveztünk, de az óvoda
építkezései megnehezítették ezt a dolgot, és a testületi ülésen azzal a kéréssel fordultak felém,
hogy segítenek, de toleráljam azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag az októberi választásokig új
embert betanítani nagyon nehéz, és szeretnék, ha – részükrıl nagyobb feladatátvállalással –
tovább vinném a szekeret. Meghajlottam az érveik elıtt, úgyhogy miután áprilisban adják át
az óvodát, és az adminisztratív dolgok is fontosak – aláírások, pecsét, különbözı bejegyzések
-, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az évet közösen, szépen tervezetten tovább visszük.
Szeretném aláhúzni, hogy érdekes, szép esztendı lesz ez a 2010. év, és ıszintén remélem,
hogy a wüstenroti kapcsolatokban is megújulás történik, ennek is vannak már biztató elıjelei.

A Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatban képviselıi
hozzászólás, kérdés nincs.

Apáczai Csere János Mővelıdési Ház
Dr. Szente Kálmán polgármester: Három szakfeladat van: lapkiadás, mővelıdési ház,
könyvtár.
Igazgató úr, kívánsz hozzászólni? Nem. Megkérdezem a testületet,van-e kérdés?

Budavári László képviselı: A szokásos kérdésem, csak a %-ból kiindulva: Van nekünk itt
olyanunk, hogy „foglalkoztatottak sajátos juttatásai 367%”

Dr. Szente Kálmán polgármester: A legnagyobb tétel a jubileumi jutalom, tehát egy
dolgozó eléri azt a szolgálati évet, amikor jubileumi jutalom jár neki, és ez azt a tételt 625
ezer forinttal dobja meg, ettıl van ez az igen nagy emelkedés.
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Novoszádek János képviselı: Az Oktatási Bizottságon is elhangzott: az önkormányzati
rendezvények költségei a mővelıdési ház költségvetésébe vannak beépítve. Aljegyzı úr úgy
gondolta, hogy szükséges lenne az önkormányzati rendezvényeknek legalább a keretét
megszavaztatni, illetve tegnap a bizottsági ülésen beszélgettünk a rendezvények helyszínérıl,
idıpontjáról, költségeirıl, felelıseirıl. Nem tudom, a képviselık megkapták-e, annyit
szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen a tavalyi évhez képest a rendezvények száma egyel
csökkent, hiszen nincsen betervezve a német nemzetiségi gyermek táncfesztivál, mivel az
kétévente van. Ez 1,5 millió forintos kiadást jelentett, ezt levettük az összegbıl, 9 millió 750
ezer volt így a vége. Így tehát az önkormányzati rendezvények összege tavaly, bázis szinten 8
millió 250 ezer forint, ennyi került szétosztásra. Minimális változások vannak a tavalyi évhez
képest az egyes rendezvényeknél. Ebbıl a keretbıl próbáltunk tehát gazdálkodni. Csak
tájékoztatásul elmondanám, hogy néhány apró változás van a felelısöket tekintve.
Örvendetes, hogy egy újabb civil szervezet felvállalta az egyik ünnepünk szervezését, március
15-ét a KUD-ARC Ifjúsági Egyesület, Straub István vezetésével fogja megszervezni. Most
nagy tisztelettel felkérem az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ vezetıjét, Szelicsánné
Szajáni Piroskát, hogy az október 3-i Idısek Világnapját a hagyományoknak megfelelıen – ha
elvállalják – megrendezze, hiszen így kiteljesedik a tevékenységük. Elıtte október 2-án a Hét
Lépés Tánccsoport, Geringer Péter vezetésével a szüreti felvonulást szokta a Mővelıdési Ház
segítségével megszervezni. Október 23-ával kapcsolatban és exkuzáltam magam, mivel ez az
ünnep már a választások után lesz. Itt mindenki bizonytalan, egyedüli „bebetonozott” ember a
direktor úr, Varga Zsolt. Arra gondoltam, ı legyen akinek elı kell készítenie ezt az
ünnepséget. Az ı javaslata volt az, hogy az adventi hangverseny munkáját – az ı vezetésével
ugyan – a Solymári Férfikórus végezze. Majd külön fel fogom kérni Wenczel Mihály urat, a
kórus vezetıjét.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. A rendezvény naptárat megkaptuk,
ezt ahol lehet, publikáljuk majd.
Visszatérve a Mővelıdési Ház költségvetésére, kérdezem a képviselıket, hogy a 6/1 oldalhoz
egyéb hozzászólás van-e?

Az 6/1 oldalhoz több képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/2 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/3 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
Az 6/4 oldalhoz képviselıi hozzászólás nincs.
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Novoszádek János képviselı: Ismét felteszem azt a kérdést, amire tegnap nagyon frappáns
választ kaptam Érchegyi úrtól – remélhetıleg megismétli -: kicsit felháborodtam, hogy a nem
mőködı klímaberendezést már évek óta karbantartják „nem olyan sokért”, 228 ezer forintért.
Erre tegnap megkaptam a választ, direktor úr, hogyan is áll ez a helyzet?

Varga Zsolt, a Mővelıdési Ház igazgatója: A tavalyi évben a Képviselı-testülettıl
megkaptuk a felhatalmazást, hogy az elektromos áram bıvítését megkezdjük. Ez
gyakorlatilag kifizetésre került az ELMŐ-nek. Márciusban kezdik meg a munkálatokat, és
várhatóan tavasz végére meg is lesz a 3x100 amper, ami azt jelenti, hogy innentıl kezdve
mőködni fog együtt az, ami eddig nem mőködött. Tehát gyakorlatilag a klíma az rendben van,
mőködik, csak a színpadi világítással együtt nem mőködik a sajátos kiépítés miatt.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Technikai kérdés volt, hogy ugye itt egy nagyobb
elektromos betáplálás elı van készítve erre a célra. Az a probléma, hogy 63A-es az óra, tehát
3x63 amper nem bírja el a színpadtechnikát és a klímát egyszerre. Megpróbáltuk
villanyszerelıvel átköttetni, hogy a 3 fázis kiegyenlítettebb legyen, de így sem elég.

Horányi Márton képviselı: Ha ismerjük ezt a problémát, akkor kérdezem, hogy be van-e
tervezve, hogy bıvítsük fel a kapacitás a szükséges mértékig?

Varga Zsolt, a Mővelıdési Ház igazgatója: A 3x100A-ra be van tervezve.

Horányi Márton képviselı: De azt mondod, hogy az a kevés. Vagy így most már fog
mőködni minden önkormányzati rendezvényen?

Varga Zsolt, a Mővelıdési Ház igazgatója: Igen, fog mőködni, amelyiken szükség lesz rá.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát akkor hogy félre ne értsük: a jelenlegi kapacitás
3x63A, és 3x100 Amperra lesz megemelve.
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Varga Zsolt, a Mővelıdési Ház igazgatója: És közben azért korszerősítettünk a
lámpaparkon is, vagy hát igyekszünk korszerősíteni.

Az Apáczai Csere János Mővelıdési Ház költségvetésével kapcsolatban egyéb képviselıi
hozzászólás, kérdés nincs.

Novoszádek János képviselı: Igaz, hogy még hátravan a Polgármesteri Hivatal mint
intézmény költségvetése, de úgy gondolom, hogy most kell ismertetnem a bizottságnak egy
kérését, vagy határozatát. Elhangzott az elıbb aljegyzı úrtól, polgármester úrtól is az a
bizonyos cafetera dolog. Befejeztük az intézmények tárgyalását. Nem szeretném
megismételni, hogy milyen negatív hatások érték a közalkalmazottak és a köztisztviselık
jövedelemviszonyait. Nagy örömömre szolgál, hogy az Oktatási Bizottság szerény javaslatai e
kivételével beépítésre kerültek, én ezt az eredeti kérést is megalapozottnak látom. Látva a
számokat, és látva azt, hogy ha községi a tavalyi cafeteria összegét 200 ezer/fı/év-rıl 270
ezer/fı/évre növelnék, nem mondom, hogy kicsit össze a 14 millió forint, de talán elbírja a
falu költségvetése. Megkaptátok a bizottság határozatát, amely szerint: „A bizottság javasolja
Solymár Nagyközség

Képviselı-testületének,

hogy a 2010. évi

költségvetésbe az

Önkormányzat dogozóinak – tehát ez közalkalmazottakat és köztisztviselıket is jelent –
egységesen 270 ezer forint/fı/év összegő cafeteria keretet tervezzen", illetve építsen be a
költségvetésbe.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor ezt mint bizottsági elıterjesztést meg kell
szavaztatni. Kérdés, hozzászólás van-e?

Budavári László képviselı: Mi a forrása?

Novoszádek János képviselı: Bajnai úrnak ez a szokásos kérdése, hogy mi a forrás… Nem
akarlak sértegetni, de azt hiszem sikerült. Tegnap is nagyon rossz példát mondtam erre, hogy
ha jobban tervezzük a beruházásainkat, ha mondjuk nem a duplájára emelkedik egy-egy
beruházás költsége, akkor ezt a 14 millió forintot akár a beruházásaink is elbírják még, és
akkor megvan a forrás is. Nem akartam képviselı urat megbántani ezzel.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: A bizottság tehát írásban beadta ezt a javaslatát, a
képviselı úr pedig elıterjesztette. Ez egy generális kérdés, mivel minden intézménynek
minden szakfeladatát érinti, tehát abban az esetben, ha a testület ezt megszavazza, akkor
ennek megfelelıen be kell módosítanunk a következı ülésre beterjesztett költségvetést.

Budavári László képviselı: Én nem támogatnám, hogy a beruházások rovására hozzuk létre
ezt a keretet. Ha van forrása, rendben van, de miért pont a beruházásokból kellene összehozni,
ezt nem értem. Tehát én ezt ilyen formában biztos, hogy nem támogatom, hogy a
beruházásokat csökkentsük 14 millió forinttal.

Novoszádek János képviselı: Bocsánat, azt hiszem nagyon rosszul fogalmaztam. A
beruházások valamilyen összegbıl adódnak, valamilyen forrásból. Ha jól tudom, van egy
plusz adónk is. Én tudom, hogy ezeket jó lenne beruházásokra fordítani, de itt van egy
többszörösen sújtott réteg, amely talán méltányos, hogy valamiféle kompenzálást kapjon,
legalább a tavalyi szinten megkapná a cafeteria-t. Mert ha így felemeljük, akkor
tulajdonképpen a tavalyi szint megmarad. Ha meg nem, akkor ez is csökken, csökkent a
jövedelme a 13. havi bérkieséssel, egyebekkel.

Horányi Márton képviselı: Én természetesen sok mindenben egyetértek azzal, amit
mondasz, de azt is látni kell, hogy a versenyszférában is elszenvedjük ugyanezeket a
hatásokat, amelyek az adóváltozások miatt következnek be. Nem csak a közszférában.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Azért ez egy jelentıs probléma, mert – mint említettük –
a költségvetési koncepció tárgyalása során is abban maradtunk, hogy erre biztos, hogy vissza
fogunk térni a költségvetés tárgyalása során. Az kétségtelen, hogy Solymár Nagyközség
Önkormányzatának mintegy 174 dolgozója volt, amely most a pedagógiai szakszolgálat miatt
megemelkedik kb. 180 fı fölé, ha jól tudom majdnem 190-re. Tehát itt 190 emberrıl van szó,
akik az Önkormányzat dolgozói intézményeknél, köztisztviselık, munkatörvénykönyvesek,
takarítónık, Falugazda Csoport, akiket ugye az elmúlt években folyamatosan sújtottak
bizonyos megszorítások. Értve ezalatt, hogy az illetményalapok rögzítésre kerültek, nem
változtak, illetve ezeket a béren kívüli juttatásokat megadóztatta a kormányzat. Ebben én
egyébként a legnagyobb „horrornak” az üdülési csekket tartom, ezt mindenhol el szoktam
mondani. Tehát enni ugye mindenképpen kell az embernek, de az üdülési csekk arra volt
kitalálva, hogy a magyar ember belföldön költse el a pénzét, és ne vigye ki külföldre. Ez mind
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a vendéglátóiparnak, a turizmusnak egy komoly fejlesztést jelentett, illetve az országnak
tulajdonképpen némi adóbevételt is, tehát én ezt egy eszement dolognak tartom, az üdülési
csekkeknek ezt a megadóztatását. A bizottság véleménye és kérése elhangzott, képviselı úr
elıterjesztette, tehát én meg fogom szavaztatni, ha nincs más hozzászólás.

Emesz Lajos képviselı: Ha visszaemlékszünk a koncepció tárgyalására, ott is egy viszonylag
komoly vitát és beszélgetést váltott ki ennek az összegnek a megszavazása. Való igaz – amit
Horányi úr is említett -, hogy ezt az egész országban mindenki elszenvedi, aki eddig ebben a
fajta juttatásban részesült. Az is igaz viszont, hogy ez az önkormányzat és az egymást
váltogató képviselı-testületek igyekeztek minden évben a köztisztviselıiknek és a
közalkalmazottaiknak pótolni azokat a mínuszokat, azokat az elvonásokat, amely mára már
elég komoly összeget is tesz ki, amit ugye az állam nem biztosít ahhoz, hogy a kötelezı és
önként vállalt feladataikat el tudják látni, és ennek megfelelı bérezési rendszere, illetménye
megmaradjon. Nekem az az elképzelésem az elıbb elhangzottak figyelembevételével – a
bizottság indokait is, illetve a jegyzı úr indokait is lehet akceptálni -, hogy talán abból kellene
kiindulni a forrás kérdésénél maradjunk. Való igaz ami Budavári véleményi is, hogy a
fejlesztési keretbıl hipp-hopp ennyit kivenni, megint csak azt eredményezi, hogy nem biztos,
hogy tudjuk teljesíteni az elképzeléseinket. Valóban nekem is az a véleményem, hogy az
elıttünk lévı költségvetés intézményi szinteken is igen takarékosnak, és igen kímélınek
mondható. De mégis mi volna akkor, ha mindenki megpróbálna a saját intézményén belül
valamilyen olyan eszközt találni még – pénzeszközre gondolok -, amibıl legalább egy részét
lehetne ennek a kérdésnek fedezni, ha nem is az egészet? Nem biztos, hogy ez népszerő
gondolat, de ahhoz mindenféleképpen elképzelhetınek tartom, hogy a testület ezt most, vagy
a késıbbiekben meg tudja szavazni, és el tudja fogadni.

Kıvári András képviselı: Nekem csak egyetlen egy kérdésem van, mert mindent elmondtak
a képviselı társaim. Ha tehát az Oktatási Bizottság javaslatát mi most elfogadjuk, a testület
megszavazza, akkor a kérdés az, hogy az állami elvonások miatt akkor ez most jó tettnek
minısül?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, hát ahogy azt mondták, hogy valami része egy
halmaznak, akkor definiáljuk elıször a halmazt, mi a jó tett? Ugye arról van szó – nagyon
röviden -, hogy mindenki értse, ennyi plusz adó került rá a cafeteria rendszerre, tehát 70 ezer
forinttal meg kellene emelnünk ezt a 200 ezres cafeteria keretet, hogy a solymári
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önkormányzati dolgozók – óvónık, tanárnık, köztisztviselık stb. – ugyanazt a juttatást kapják
meg, amit tavaly kaptak. Errıl szól ez a történet. Ez kb. 14 millió forint, ennyirıl beszélünk
tehát itt most. Ez a kérdés.

Novoszádek János képviselı: Áthidaló, elodázó javaslatom, hogy nézzük meg elıször a
Polgármesteri Hivatal költségvetését, beszéljük végig azt, és a végén akkor újra visszatérünk
erre a kérdésre, amelyet lehet, hogy túl korán vetettem fel.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az elıterjesztı bizottsági elnök tehát azt kérte, hogy a
végén térjünk vissza a kérdésre, úgyhogy akkor ezt a témát „ejthetjük” egyelıre.

Dr. Szente Kálmán polgármester szünetet rendel el.

Szünet után folytatódik a képviselı-testületi ülés.

Polgármesteri Hivatal
Dr.

Szente

Kálmán

polgármester:

Azt

javaslom,

hogy az

indoklási

lapokon

szakfeladatonként haladjunk, hiszen az összesített dokumentumon egymás mellett van az a
sok-sok szakfeladat, ami miatt nehéz is a számokat követni. Sokkal jobban lehet látni az
indoklási lapokon kibontva. Már az új szakfeladat nevek és számok szerint vannak felsorolva.

813000 zöldterület kezelés: 3 millió 25 ezer forint betervezve

Tamás Enikı képviselı: Tetemesen megnıttek a zöldfelületeink. Én nagyon nehéz
helyzetnek tartom, hogy egymaga próbálja rendben tartani és karbantartani a területeinket
Tallerné Szürke Györgyi, és úgy gondolom, hogy ez az összeg nagyon-nagyon szőken van
szabva. Tekintettel arra, hogy amikor elindult ez a ciklus, ahhoz képest komolyan megnıttek
a karbantartandó területek.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor egy javasolt összeget kérek.

Tamás Enikı képviselı: Plusz 1 millió forintot szeretnék.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tehát a 1,5 millió forintos parkosítási költség helyett
plusz 1 millió forintot javasol a képviselı asszony.

Tamás Enikı képviselı: Ha mondhatom, van itt egy egészen kiváló, és jól mőködı Pénzügyi
Bizottság, akik ha akarnak, találnak erre pénzügyi forrást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szavazásra feltehetjük, úgyis lesz még két forduló, meg
kell nézni. Tehát akkor elhangzott egy javaslat, hogy a zöldterület kezelési szakfeladaton a
parkosítás költségét 1,5 millió forintról 2,5 millió forintra növeljük meg.

Budavári László képviselı: Nem az a baj, hogy tegyünk hozzá még 1 millió forintot, mert
nyilván ez a saját érdekünk is, hogy szép, tiszta, rendezett környezetben legyünk, de ha nem
tudjuk megmondani, hogy mibıl, akkor itt labdázhatunk vele az idık végezetéig. Tehát addig
ne menjünk tovább egy-egy ilyen kérdés megszavazásában, amíg azt nem tudjuk mondani,
hogy akkor majd ebbıl, vagy abból. Mert ez így csak egy labdázgatás lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Labdázgatás vagy nem, akkor is elhangzott egy
indítvány.

Emesz Lajos képviselı: Alapján véve logikusnak tőnik a hozzászólás, csak azért azt vegyük
figyelembe, hogy van egy költségvetés egy képviselı elıtt, van neki egy módosító javaslata,
hát nem biztos, hogy ı ezt meg fogja tudni mondani, hogy ezt milyen tételbıl, milyen sorból,
honnan hova kellene tenni, mert neki sem ez a feladata. Van egy javaslat. Hogy most rögtön
mondjuk meg, hogy honnan, szerintem ez azért nem praktikus vagy célszerő, mert ehhez a
következı testületi ülésig meg kell találni valahol valamit. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy
nem találtunk semmit, tehát nem tudunk hozzátenni. Ebben a másodpercben – ne haragudj –
szerintem ezt nem lehet megcsinálni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen, akkor most ott vagyunk, ahol az
elıbb.
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Kıvári András képviselı: Akkor én arra kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, segítsen
nekem. Az a kérdés - hogy tudjunk haladni az összes többi javaslattal -, hogy ha valaki
bármit, bármekkora összeget fog javasolni, akkor mondja azt, hogy ez a 100 ezer forint, vagy
ez az 1 millió forint a beruházási keret terhébıl legyen finanszírozva? Ami miatt kérdezem,
hogy ez-e a helyes menet, hiszen minden évben – az elmúlt 7 évben – én azt tapasztaltam,
hogy, megvoltak a fı sorok, megvoltak az elképzelések, hogy mit szeretnénk, és amekkora
összeg maradt, az jutott beruházásra. Itt változtattunk az elmúlt 3 évben. Meghatároztuk a
célt, hogy mekkora lesz a beruházás mindenféleképpen. Érted, hogy mire gondolok?

Horányi Márton képviselı: Persze, miért ne lehetne így is. A kérdés az, hogy amit
eldöntöttünk a tavalyi évben, hogy mennyi legyen a beruházási keret, az megvalósul-e,
minimális szinten. Ha ugye több a beruházás, azért senki nem fog haragudni. De hogy az
amennyit eldöntöttünk, hogy mennyi legyen a beruházási keret, az megvalósul-e. Ha
megvalósul, akkor a többi pénz felhasználható.

Kıvári András képviselı: Köszönöm. Akkor úgy szeretném feltenni a kérdést – te ehhez
nagyon jól értesz -, hogy ha azt mondjuk, hogy úgy néz ki, hogy az adóbevételeink – mondok
egy számot – 5 millió forinttal túlteljesülnek, és van egy olyan javaslatom, hogy abban az
esetben, hogy ha 5 millió forinttal túlteljesülnek az adóbevételeink – mert most nincs rá
pénzügyi fedezet -, akkor mihelyst ez az összeg bejött, abból legyen finanszírozva. Így is
elképzelhetı?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Folyamatában nehéz kezelni, úgyhogy menjünk tovább.
Győjtsük be a módosító javaslatokat, ennek megfelelıen mi átdolgozzuk a költségvetést, és
benyújtjuk újra.

Tamás Enikı képviselı: Egy gondolat annak kapcsán, hogy ilyen keményen rákérdezett az
elnök úr, hogy „mibıl”, és való igaz, hogy neki ezt meg kell kérdeznie: annyit tudok
konkrétan, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság, amiben én is dolgozom, ott minden
évben maradt tartalék, nem osztottunk ki – úgy tudom – minden pénzt. Ez a tartalék a
fejlesztéseket szolgálja. Például ebbıl az összegbıl – melynek a pontos összegét Emesz Lajos
elnök úr tudja – esetleg lehetne ezt.
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Horányi Márton képviselı: Ha azt mondja az András, hogy ide kel 1 millió, és emeljük meg
az x adóbevételeinket 1 millióval, akkor ez a kettı „pariban” van. De csak jelezném, hogy itt
már van egy plusz 10 milliós. De ha azt mondod, hogy ne 10-zel emeljük, hanem 11-gyel
emeljük meg az adóbevételt – és aki ezt a tervet készítette, azt mondja, hogy ez a 11 is
realitás, nem csak a 10 -, akkor mőködik.

Kıvári András képviselı: Nem szeretném semmilyen körülmények között, hogy
megemeljük az adókat.

Horányi Márton képviselı: Nem az adókat, a behajtást.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Köszönöm szépen. Maradjunk abban, hogy begyőjtjük a
módosító javaslatokat, legalábbis azokat, amiket támogat a Képviselı-testület. Mi magunk is mármint a polgármesteri hivatal részérıl – végeztünk átdolgozást, amiben módosításokat
javasolunk az adott helyeken.

A Képviselı-testület Tamás Enikı képviselı módosító javaslatát - a 813000-zöldterület
kezelési szakfeladaton a parkosítás költségét nettó 1,5 millió forintról nettó 2,5 millió
forintra növelje meg a testület – a jelenlévı képviselık (12 fı) 7 igen szavazattal, 4
ellenében, 1 tartózkodással támogatja.

024000 erdészeti szolgáltatás – A szakfeladathoz képviselıi hozzászólás nincs.

421100 út, autópálya építés

Dr. Szente Kálmán polgármester: A mi esetünkben ez értelemszerően útépítést jelent. Ebbe
beterveztük egyrészrıl azokat a garanciális kiadásainkat, amik a nagy 2006-2007-es útépítési
programból maradtak. Ez 3 cég felé jóteljesítési garanciális visszatartás, amit ki kell
fizetnünk, amennyiben a mőszaki átvételben nem találunk hiányosságot. Beterveztük a tavaly
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eldöntött víz és csapadékvíz elvezetéseket, illetve úttervezéseket terveztünk bele ebbe a
jogcímbe olyan helyeken, ahol kiderült, hogy az út nem építhetı meg további tervezés nélkül.

Budavári László képviselı: Számomra ebbıl az következik, hogy a Koppány Márton utca
további kivitelezése ebben az évben nem is várható? Tehát semmit nem tudunk tenni?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mivel a tulajdonos nem fogadta el a Vagyonbizottság
javaslatát a területcserére, illetve a tulajdonos javaslatát meg mi nem tudtuk támogatni, ezért
itt további átszervezések, és további egyeztetések szükségesek. Eddig nem tudunk új
burkolatot és új utat építeni. Egyszerően itt ingatlanjogi problémák vannak.

Enczmann László képviselı: Ha jól látom, gyakorlatilag a következı évben új út építése,
aszfaltozása nem történik. A 9461-es számon az az 1 millió forint mibıl várható?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az eddig még be nem folyt útépítési hozzájárulások
behajtásából reméljük ezt az összeget.

Földesi János képviselı: A felhalmozási kiadási soron van egy 87 millió 619 ezer forintos
sor. Ezek a pántlikás pénzek, amik az elızı évbıl áthozott kötelezettségeinket takarják?
Ennek az alábontását szeretném majd megismerni. Ja, hogy az van alatta. Én nem adtam
össze, köszönöm.

Rétfalvi József képviselı: Feltételezésem szerint akkor a Koppány Márton utca
beruházásának a teljes összege megmaradt?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, megmaradt, nem lett elköltve.

Kıvári András képviselı: Enczmann képviselı társamhoz csatlakoznék az útépítéssel
kapcsolatban. A Mőszaki Bizottságon beszéltük, hogy a Zöldfa utca és a Major utca
tervezése, illetve építése hova várható?

Dr. Szente Kálmán polgármester: A bizottság tett ilyen javaslatot nekünk?
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Rétfalvi József képviselı, a Mőszaki Bizottság elnöke: Az utolsó bizottsági ülésen össze
lettek írva azok a várható beruházások vagy elképzelések, amiket a Mőszaki Bizottság
szeretne, ha elkészülne. Itt szerepel a Zöldfa utca felújításának a tervezése, de csak a
tervezése. Nem tudom, hogy ezt a listát a Mőszaki Iroda vezetıje átadta-e a polgármester
úrnak.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Mikor volt ez a bizottsági ülés?

Rétfalvi József képviselı, a Mőszaki Bizottság elnöke: Múlt hét csütörtökön.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor ez az anyag addigra már kint volt, és az már utána
jött be. Akkor ezt majd ennek megfelelıen átdolgozzuk.

Horányi Márton képviselı: Egyrészt már most szeretném jelezni, hogy ha ezek a
jóteljesítési garanciák bekövetkeznek – mert ugye nem feltétlenül kell, hogy ezt kifizessük -,
ha bármiféle probléma van azokkal a beruházásokkal, amelyek ott elkészültek annak idején,
azoknak a kijavítását ebbıl a pénzbıl kell hogy fedezzük. Tehát én ár most szeretném jelezni,
hogy mielıtt kifizetésre kerülnek ezek az összegek, én szeretnék kérni egy tájékoztatást, egy
nyilatkozatot, hogy szakemberek megvizsgálták, és azért utaljuk vissza a jóteljesítést, mert
minden rendben van az adott beruházással kapcsolatosan. Ez egy egyszerő kérés, tehát nem
érinti a költségvetést, csak a témát. A másik kérdés: nem érkezett meg a Görbe utcaiak levele?
A Görbe utcaiak - ık leadják a területet, ami ahhoz kell, hogy közterület legyen – nekem az az
információm, hogy mindenki, tehát ık már megegyeztek – egy kıszórásos utat kértek, semmi
többet, tehát hogy kıvel le legyen hengerelve az út. Szeretném még kérdezni, hogy ebben a
részben ugye szerepel egy elkötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy a Vár alatti
területeknek elindul egy fejlesztése ütemesen, ezeknek a költsége be van-e tervezve?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Görbe utcával kapcsolatban alapvetı dolog, hogy
meglegyen az út, ami jelenleg nincs. Tehát ezt ugye látnunk kell, mert sokan mondják azt,
hogy persze, leadnak mindent, aztán amikor alá kellene írni a szerzıdést, akkor hirtelen
kiderül, hogy egy vagy két tulajdonos nem akarja. Sajnos ezért megy ilyen lassan a területnek
a szabályozása, mert viták vannak ezekkel kapcsolatban, és utat csak olyan helyen tudunk
építeni, vagy bármit csinálni vele, ahol az már a község tulajdonában van.
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Tamás Enikı képviselı: Módosító javaslatom lenne: a Vasút utca és Terstyánszky utca
járdatervezéséhez mindenképpen vegyük be a Rózsika utcát is. Mondom a tervezéshez, mert
nagyon-nagyon komoly igény van rá, de túl az igényen minden, a községben történt halálos
baleset ezen a szakaszon történt, tehát tulajdonképpen Mátyás király út-Rózsika utcán.
Nagyon fontos lenne, hogy elkerüljük azt, hogy növekedjen az ilyen tragédiák száma. Nagyon
sokan fordultak hozzám. Úgy tudom, hogy a lakók elkezdtek aláírást is győjteni, de azt
mondtam, hogy nem biztos, hogy erre szükség lesz, mert a Képviselı-testület belátja. Ez
mintegy 500 ezer forintos pluszt jelentene ezen a soron.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a Rózsika utcának
a Hidegkút felé menve jobb oldala, tehát gyakorlatilag a Kökörcsintıl a Füves u-ig, illetve a
Füves u-tól az Anna kápolnáig, mert a másik oldalon van járda. Ez „Pemák-os” terület, ha
megtervezünk valamit, ık általában – ha lassan is de – hozzá szoktak járulni. Ha az árkon
kívül tervezünk, akkor szinte nem is érdekli ıket. Itt ugye nyilvánvalóan az árkon kívül
kellene tervezni. Egy probléma lehet ott, a telekhatárok, meg az építmények. Ha lehetne az a
javaslatom, akkor én azt kérem, hogy a Mőszaki Bizottság ezt nézze meg –

van a

bizottságban mélyépítı tervezı is -, hogy ezt hogyan és mennyiért, illetve van-e ennek
egyáltalán realitása, hogy ezt meg lehet tervezni, és hogy erre egyáltalán engedélyt kapunk.

Tamás Enikı képviselı: Legalább hozzunk egy elvi döntést.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A költségvetésben nem lehet elvi döntést hozni, vagy
beleteszünk egy összeget, vagy nem. Én tényleg jobban örülnék, ha tényleg megvizsgálnák,
hogy ez mennyibe kerül, és milyen mőtárgytervezések kellenek hozzá. De ha fenntartod a
módosításodat, én megszavaztatom.

A Képviselı-testület Tamás Enikı képviselı módosító javaslatát - a 421100-út,
autópálya építés szakfeladaton a 1154-Immateriális javak vásárlása soron Rózsika utca
nyugati oldalának járdatervezésére 500 ezer forint betervezése – a jelenlévı képviselık
(12 fı) 3 igen szavazattal, 9 tartózkodással nem támogatja.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez akkor nem került megszavazásra, de én kérem, hogy a
Mőszaki Bizottság vizsgálja meg, a képviselı asszony pedig terjessze a bizottság elé.

522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy módosítást javaslok, a tavalyi szintre vegyük vissza,
3 millió forintra nettó összegben a nem aszfaltos utak kátyúzását. Ez tavaly 3 millió forint
volt, javaslom, hogy idén is annyi legyen. Most már van saját eszközünk, martaszfaltot pedig
tudunk venni. Van olyan, amit szakcéggel kell megcsináltatni, de sok mindent meg fogunk
tudni magunk is.

Cser Angéla képviselı: Én ezt azért nem szeretném támogatni, mert a Hutweide-ben most
folyamatosan nıni fog a nem aszfaltozott utak forgalma, egyre több ember fog oda kiköltözni,
és egyre nagyobb terület igényelhet majd szerintem kátyúzást vagy amit kértek is, hogy kıvel
terítsük le az utakat, úgyhogy én ettıl az összegtıl nem térnék el.

Enczmann László képviselı: Én is ezt támogatom, annál is inkább, mivel a csatornázásnak
éppen most jönnének ki azok a negatívjai, ami természetes, hogy megsőlyedhet, tehát
valószínő, hogy nagyobb kımennyiség kell majd.

Budavári László képviselı: Mind a kettıtöknek igazat adva ezt a pénzt azért „cimkézzük”
meg, tegyük be valamilyen tartalékalapba. a szükség van rá, akkor hozzá lehet férni, de
nehogy nagyon szabadon gazdálkodjunk vele és bármi másra elmenjen. Van realitása annak,
amit az Angéla mond, hogy ott nyilván meg fog növekedni az az igény, hogy normálisabb,
használhatóbb utak legyenek, viszont az is tényszerő, hogy a saját gépünkkel olcsóbban
fogunk feltehetıen dolgozni. Azért tegyük félre ezt a pénzt, hátha kell.

Kıvári András képviselı: Én sem javaslom, hogy a 4 milliót forintot 3 millióra csökkentsük.
Az alatta levı – 15-ös – soron a KRESZ táblák szerepelnek, nettó 550 ezer forinttal. Azt
javaslom, emeljük meg ezt az összeget nettó 1 millió forintra. Ez nem sokkal több, de
indokolt, miután elkészült a közlekedési koncepció felülvizsgálata. Rengeteg új táblát kell
elhelyeznünk, és jónéhány helyen elhasználódtak a táblák, cserélnünk is kell. Ezenkívül az
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volna még a következı javaslatom a 17-es sornál – útburkolati jelek felfestése -, ahol nettó
400 ezer forint van, én itt javaslatot teszek nettó 1 millió forintra.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezekrıl a kérdésekrıl külön-külön kell majd szavaznunk.

Gaal Gergely képviselı: Az a kérdésem, hogy a reklámtábla eltávolítás, gépbérlés 200 ezer
forint, ez pontosabban mit takar?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Vannak olyan közterületi táblák, amelyek jogellenesen
vannak ott. Ha lezárul a jogi eljárás – ez elég hosszadalmas, mert építéshatóság, KÖZIG
hivatal, majd bíróságra kerül a végén -, akkor ezeket ki kell szedni onnan. Általában
érdemesebb szakcéggel csináltatni, mert van olyan – szinte mindegyik -, ami
magántulajdonon van, és felmerülhet az, hogy valamilyen kárt okoz az épületben vagy a
kerítésben, tehát ezeket általában külsı szakemberrel távolíttatjuk el.

Gaal Gergely képviselı: A gépbérlés az a reklámtábla eltávolításához szükséges?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Is-is, igen. Akkor felteszem szavazásra a módosító
indítványokat.

A Képviselı-testület Cser Angéla képviselı módosító javaslatát - az „522110-közutak,
hidak, alagutak üzemeltet., fenntartása” szakfeladaton az „552193-nem aszfaltos utak
kátyúzása” soron a polgármester felvetésével ellentétben maradjon 4 millió forint a
betervezett összeg – a jelenlévı képviselık (12 fı) 10 igen szavazattal, 2 ellenében
támogatja.

A Képviselı-testület Kıvári András képviselı módosító javaslatát - az „522110-közutak,
hidak, alagutak üzemeltet., fenntartása” szakfeladaton az „552193-KRESZ-táblák” soron
550 ezer forintról 1 millió forintra történı megemelése – a jelenlévı képviselık (12 fı) 7
igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatja.
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A Képviselı-testület Kıvári András képviselı módosító javaslatát - az „522110-közutak,
hidak, alagutak üzemeltet., fenntartása” szakfeladaton az „552193-Útburkolati jelek
felfestése” soron 400 ezer forintról 1 millió forintra történı megemelése – a jelenlévı
képviselık (12 fı) 2 igen szavazattal, 1 ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatja.

Cser Angéla képviselı: Itt szeretném akkor megkérni a Mőszaki Bizottságot, hogy
foglalkozzunk a KRESZ táblákkal, mert ahogy tapasztaltuk, nagyon sok felesleges KRESZ
tábla van, ezeket azért be kellene győjteni, hátha újra tudjuk majd hasznosítani. Ez már
tervben volt valamikor, csak nem folytattuk le.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Sajnos születésnapból kifolyólag nagyon lopják a 30-ast
és a 40-est. Lehet, hogy úgy kellene a táblákat rendelni, hogy ráírni, hogy km/óra. A KRESZ
módosításban ez tisztázva lett, mert többen úgy támadták meg a KRESZT illetve a hatóság
eljárását, hogy az SI mértékrendszerben a méter/szekundum a hivatalos mértékegység. Ez
most került be a KRESZ-be, eddig nem volt enne. Na most ugye 30m/s az kb. 108km/óra.
Menjünk tovább.

Polgármesteri Hivatal
841126 – önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt egy jó hosszú módosító javaslatot készítettünk össze,
igyekeztünk magunkon spórolni. Az elsı változás az lenne, hogy törölnénk az alpolgármester
bérköltségét.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Ehhez azért egy mondatot szeretnék mondani. Tervezni
kell az alpolgármestert, erre fel kell hívnom a Testület figyelmét, de ugye a körülményeket
ismerjük.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, de ugyanakkor a pénzügyi jogszabályok azt is
elıírják, hogy olyat amirıl tudjuk, hogy nem lesz kiadás, nem tervezhetünk elvben, tehát ez
egy jogi ellentmondás. Egyébként azt jelzem, hogy a pereinkre is súlyos tartalékokat kellene
majd terveznünk, tehát ott sokkal nagyobb összegek is lennének, amelyek teljesen
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felborítanák a költségvetésünket, ha tényleg beterveznénk, de adott esetben, ha jogerıs
döntésre kerül sor, ezt újra végig kell gondolnunk, hogy mibıl biztosítjuk.

Budavári László képviselı: Az 511111-es soron van a jegyzı illetménye betervezve. Van
jegyzınk?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Jegyzıt helyettesítı aljegyzı van, de a jegyzı bére
részben a helyettesítésekkel, legalábbis a tavalyi évben egy része felhasználásra került. Volt
megbízott jegyzı, az aljegyzı is kapott helyettesítési bért. Én úgy emlékszem, hogy tavaly
volt egy olyan szabály, hogy ami nem került felhasználásra félévben vagy negyedévben,
akkor azt a Testület elvette és a tartalékba tette.

Budavári László képviselı: Azt nem lehet, hogy ez ott jelenjen meg, ahol valójában ez
felmerül? Hiszen tudjuk, hogy a helyettesítésrıl van szó, mégpedig folyamatosan.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Szerintem nem elképzelhetetlen az például, hogy
legyen jegyzı ebben az évben, tehát én ezért nem venném ki.

Horányi Márton képviselı: De hát van aljegyzıi is betervezve, meg jegyzıi is.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Jó ezt akkor megbeszéljük, haladjunk sorban. Akkor én
elıterjeszteném, hogy az alpolgármester bérét töröljük a költségvetésbıl.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „511111-Köztisztviselık alapilletménye” soron az alpolgármester bére kerüljön ki a
költségvetésbıl – a jelenlévı képviselık (11 fı) 11 igen szavazattal, egyhangúan
támogatja.

A Képviselı-testület Budavári László képviselı módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „511111-Köztisztviselık alapilletménye” a jegyzı bére törlıdjön, de legyenek
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áttervezve a szükséges helyettesítési és egyéb költségek – a jelenlévı képviselık (11 fı) 10
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A következı egy általános jellegő elıterjesztésem
ugyanerre a fıkönyvi számra: az elhatározott létszámfejlesztéseket csak június 1-tıl
érvényesítsük. Ebben az esetben szintén kb. háromnegyed millió forintot tudunk spórolni a
költségvetésünk személyi kiadásai között.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Pontosítanám: ezen az igazgatási szakfeladaton egy
beruházó korábban – a Testület elıtt úgy van – 9 hónapra lett tervezve. Ez a bér kb. 2 millió
240 ezer forint. Ezt 6 hónapra kívánjuk tervezni, és késıbb a Falugazda Csoportnál, ahol 3 fı
létszámbıvítés van, ott ez ugyanígy megjelenne. Ez mindösszesen a jutalomkeret tekintetében
is csökkenést jelent és a falugazdáknál is. Ez kb. 3 millió forint csökkenés.

Budavári László képviselı: Hány hónappal számolunk akkor végül is?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hattal, június 1-tıl. Akkor tehát ezek azok, amiket az
aljegyzı úr részletesen kifejtett, de a lényege az, hogy a betervezett létszámfejlesztés június 1tıl kerüljön megvalósításra, ez az elıterjesztés.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
a betervezett létszámfejlesztés június 1-tıl kerüljön megvalósításra – a jelenlévı
képviselık (11 fı) 11 igen szavazattal, egyhangúan támogatja.

Az 1. oldalhoz - „személyi juttatásokhoz” - egyéb képviselıi hozzászólás, módosító javaslat
nincs.

A 2. oldalhoz képviselıi hozzászólás, módosító javaslat nincs.

3. oldal: 52216-önkormányzati képviselık juttatásai sor:
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt én szeretnék kérni egy átszervezést, ez közben jutott
eszembe. Októbertıl biztos, hogy 18 fıs lesz a Képviselı-testület. Tehát ezt lehetséges, hogy
át kell terveznünk, de az is lehetséges, hogy majd akkor módosításban szerepeltessük. Kérem,
hogy ezt majd nézze meg a hivatal.

A 3. oldalhoz képviselıi hozzászólás, módosító javaslat nincs.

Igazgatási szakfeladat 4. oldal:
Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezeket a költségeket igyekeztünk, amennyire lehet
lehúzni. Minimális a tisztasági festés; itt találhatóak meg azok az általános kiadások, mint a
karácsonyi fénydíszek, napilapok, folyóirat beszerzés, egyebek.

Kıvári András képviselı: Ha egy pillanatra szabadna visszaugrani az „52213-további
munkaviszonyt létesítık juttatásai” sorhoz: gépkocsivezetı 1 fı. Ha valóban komolyan
gondolju, hogy márciustól megemeljük a Falugazda Csoportban a létszámot, akkor én úgy
gondolom, hogy oda valóban gépkocsivezetıre is szükség van – márpedig mindannyian
tudjuk, hogy szükség van -, akkor oda mindenféleképpen egy ennél magasabb összeggel kell
terveznünk, hiszen ki fog akkor idejönni gépkocsivezetınek? Vagy ez valahol megtalálható
egy másik soron?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, még nem tartunk ott. Akkor mehetünk tovább.

A 4. oldalhoz egyéb képviselıi hozzászólás, módosító javaslat nincs.

Igazgatási szakfeladat 5. oldal:
Dr. Szente Kálmán polgármester: Most jön egy csomó üzemeltetési, fenntartási szolgálat,
különbözı programok, tulajdoni lap lekérés stb. A tulajdoni lapok lekérése 20-szorosára
emelkedett tavaly óta. Eddig 50 Ft-ért tölthettünk le a földhivatali rendszerbıl egy tulajdoni
lapot, most 1000 ft-ét tölthetünk le 1db-ot, nem hitelesen. Letölthetjük 3 ezer valahány százért
hitelesen is, de ha kinyomtatjuk, nem hiteles, az rá van írva. Állítólag a földhivatali Takarnet
rendszerben elkövetett visszaélések miatt most bekeményítettek, és jól felszorozták ennek a
díját. Nekünk pedig rengetegszer kell letöltenünk tulajdoni lapot a jogügyletekhez,
eljárásokhoz, bírságokhoz.
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A postai szolgáltatások csökkentésére tettünk javaslatot, mert ezt igyekszünk még jobban
megspórolni. 803 ezer forinttal kevesebbre tervezzük a postaköltséget, mint itt látható.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „552192-postai szolgáltatás” soron a betervezett összeg 803.000,- Ft-tal csökkenjen– a
jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan támogatja.

Novoszádek János képviselı: Némileg tájékozatlan vagyok: az „55212-Bérleti és lízing
díjak, Sportcsarnok” 4 millió Ft.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Testület még
régebben hozott egy olyan határozatot, hogy támogatja a Sportcsarnok üzemeltetését. Mi
javasoltuk ugyan a sportcsarnok tulajdonosának, a PEMÜ Zrt-nek, hogy talán valamilyen
konstrukciót ki kellene találni, hogy ez ne legyen ÁFA körös, tehát valami olyan megoldást,
hogy ez sokkal jobban hasznosuljon, ık ezt kérték, hogy egy ilyen bérlet konstrukcióban
szerepeljen, tehát így tudjuk átadni a pénzt. Én is jobban örülnék, hogy ha nem ÁFA-t kellene
fizetni.

Budavári László képviselı: Azt szeretném javasolni, hogy ezt a 4 millió forintot úgy
vizsgáljuk meg, hogy ennél valamivel többet be is fizet nekünk adóként a sportcsarnok után.
Tehát gyakorlatilag adunk is, de mindjárt el is veszünk. Tehát én azt javasolnám, hogy ha már
támogatni szeretnénk a sportcsarnokot, akkor egy olyan összeggel támogassuk meg, ami
mondjuk a befizetett adó után nem csak egy jelképes valami, hanem egy tényleges támogatás.
Az építményadó alapján nagyon sokat visszafizet. Én azt javasolnám, hogy annyival emeljük
meg ezt az összeget, amennyit építményadó címén befizet, csak a sportcsarnokra
vonatkozóan.

Novoszádek János képviselı: Nem véletlenül kérdeztem. a valamit támogatunk, akkor üzleti
alapon valamit kapni is kell ezért a támogatásért. Ha megnézzük, az iskola – ha ott tartanak
testnevelés órákat – fizet bérleti díjat. Kétévente van nemzetiségi gyermektánc fesztivál, igaz,
hogy nem a teljes bérleti díjat, de egy részét fizetni kellett most is. Búcsút nem rendezünk ott.
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Gyakorlatilag önkormányzati rendezvény kétévenként van egyszer, az összes többire fizetünk
teremhasználati díjat. Tehát azért megkérdıjelezik, ugye a bitumenes pályák közül egyet lehet
használni, a főre nem lehet menni…. Szóval én nem tudom, hogy mit támogatunk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A Képviselı-testület ugye hozott egy ilyen döntést, ha jól
emlékszem 2-2,5 évvel ezelıtt, mert a PEMÜ már azt fontolgatta, hogy bezárja a csarnokot,
mert olyan mértékő veszteséget termel számára a csarnok üzemeltetése. Ekkor segítettünk
neki ezzel, de teljesen igazad van képviselı úr, a solymári iskolák – mind az önkormányzati
iskola, mind a Waldorf iskola – elég komoly pénzeket fizet. Tehát ez meggondolandó, én a
tavalyi összeget terveztem be.

Emesz Lajos képviselı: Való igaz – képviselı úr jól tájékozott -, hogy a sportcsarnok a
solymári összes oktatási intézménynek az óránkénti díjából 50% kedvezményt ad, de fizetni
kell. Ez most óránként azt hiszem 5000,- Ft-ot jelent az oktatási intézményeknek. Azzal az
elgondolással, amit Budavári László az elıbb felvetett, hát nem tudom, hogy mit lehetne
kzdeni. Ideteszünk, odateszünk a zsebünkbıl pénzt, és nem sok látszata van a támogatásnak.
De hát azért az építményadó alól kivételt még nem találtunk egyszer sem. Én értem, hogy
nem azt mondod, hanem hogy több pénz kerüljön ide, de azért te alaposan átnézted ezt a
költségvetést, akkor honnan tegyük ide ezt?

Földesi János képviselı: Azért azt látni kell ennek a sportcsarnoknak a támogatása kapcsán túl azon, hogy ugye az építményadóval csökkenten jelenik meg ez az összeg -, hogy itt nem
csak magáról arról az 50%-os kedvezményjogosultság ellentételezésérıl van szó, hanem a
PEMÜ részben vagy egészben a tömegsport igényeknek is nyitva tartja a területet, ami nem
túl jelentıs, de legutolsó információim szerint, aki ott bármit használni szeretne – nyilván nem
a mőfüves pályáról van szó -, azt még nem zárták ki.

Horányi Márton képviselı: Ez részben igaz, amit mondtál, mert például a főre lépni tilos.
Tehát onnan lezavarnak konkrétan, ha arra rá akarsz menni. A Pénzügyi Bizottságon is
jeleztem, amikor az iskola költségvetését tárgyaltuk, hogy az iskola költségvetésén keresztül a
sportcsarnok 2010-ben már 500 ezer forint+ÁFA-val több támogatást fog kapni, mint 2009.
évben. Tehát ott ennyivel meg lett emelve, az iskola bérleti díj kiadása ennyivel több.
Egyébként lenne a PEMÜ-nek is ebben mozgástere, mert az ÁFA-t meg tudná spórolni, ha
meg akarná spórolni, tehát „kettın áll a vásár”. Mi erre azt hiszem nyitottak voltunk mindig
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is, mert nekünk a jogcím lazábban kezelhetı, nekik kellene talán úgy kezelni, több mint egy
millió lenne csak az ÁFA benne.

Budavári László képviselı: Engem azért lep most meg a Horányi úr által elmondott néhány
mondat, mert én ennek pont az ellenkezıjét hallottam a sportcsarnok vezetıjétıl, állítólag
nincs ennek megoldása, vagy legalábbis nem tudnak erre megoldást mondani, hogy hogyan
lehetne ezt más formában úgy megoldani, hogy az ÁFA-t ne bukják be rajta. Tehát nekem
akkor az a határozott kérésem, hogy ez kerüljön sürgısen tisztázásra, mert vagy elbeszélünk
egymás mellett, vagy nem tudom, de ez egy nonszensz helyzet, hogy most már évek óta
ugyanezt a módszert csináljuk, és 1 millió forintot így kiteszünk az ablakon.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem mi tesszük ki, teljesen igaza van a Pénzügyi
Bizottság elnökének, ugyanis arról van szó, hogy a PEMÜ bocsátja ki a számlát, tehát ı kapja
a pénzt, ı találhatná ki, hogy ezt hogy lehetne esetleg máshogy csinálni. Az adó ugye egyrészt
nem a Testület döntési hatásköre, de a hivatalból már nagyon sokat vizsgálták a szakemberek,
de adó elengedni ugye nem tudunk. Nincs olyan szabályszerő megoldás, amit végre lehetne
hajtani.

A Képviselı-testület Budavári László képviselı módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „55212-Bérleti és lízing díjak” soron az az összeg amit a PEMÜ Zrt-nek bérleti díjként
átad az Önkormányzat, a Sportcsarnokra esı építményadó mértékével emelkedjen meg
– a jelenlévı képviselık (12 fı) 4 igen szavazatával, 1 ellenében, 7 tartózkodás mellett
nem támogatja.

Budavári László képviselı: Ezen az oldalon van egy ilyen rejtjelezett valami amit n nem
tudok megfejteni, segítsen nekem valaki: „fıépítész tel .terv tan. adó”, ez micsoda?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Fıépítész településtervezési tanácsadó, de ezt szét fogjuk
majd osztani két felé, talán az volt a bizottsági kérés, hogy ezt két sorra szétosszuk, külön a
fıépítész díját és külön a településtervezési tanácsadó díját. Ezzel igyekszünk meggyorsítani a
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tervezési folyamatokat. Itt egyébként van egy változtatási javaslatunk, hogy ezt a tételt 1
millió 200 ezer forinttal csökkentsük, tehát 300.000,-x12hó.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „552195- fıépítész tel.terv tan. adó” soron a betervezett 1.200.000,- t-tal csökkenjen– a
jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Következı javaslat az „adatrögzítés pénzügy” sor
kihúzása. Erre akkor volt szükség, amikor adatrögzítıt kellett alkalmaznunk, mert a Pénzügyi
Irodán nem volt meg a létszám, de hamarosan meglesz, úgyhogy most nincs az egész összegre
szükség, tehát 300 ezer forintos csökkentést javaslunk. Ez nem státusz, idınként kell igénybe
venni, amikor ilyen nagy kampányfeladatok vannak az Önkormányzatnál.

Enczmann László képviselı: Én azt javaslom, hogy legalább a felére csökkentsük. Az
hangzott el, hogy ez egy komoly munka volt az elızı években, mert nem volt rá ember. A
Pénzügyi Irodán most felvették ezeket az embereket, tehát ezt most fogja csinálni valaki.
Elhangzott az is, hogy ez kampányjellegő. Ha kampányjellegő, akkor az azt jelenti, hogy egy
idıszakban nagyon sok munka van, másik idıszakban pedig gyakorlatilag nincs. Ha meg azt
mondom, hogy lecsökkentem havi 50 ezer forinttal, akkor 100 ezer forint jut erre a feladatra.
Erre mondtam, hogy gyakorlatilag ez egy fınek a havi fizetése, ami már nem kampány
jellegő.

Kıvári András képviselı: Laci figyelj csak. Tılem el fogjátok fogadni, mert virágnyelven
mondom. Elhangzott, hogy 300 ezer Ft, ez a virágoknál ez azt jelenti, hogy egy cellába két
mag bújtatva, azért 300 ezer fér bele a csökkentésbe.

A Képviselı-testület Enczmann László képviselı módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „552195-egyéb költségek” soron az ’adatrögzítés pénzügy’-re szánt összeg 750.000,-
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Ft-tal csökkenjen – a jelenlévı képviselık (12 fı) 5 igen szavazatával, 6 ellenében, 1
tartózkodás mellett nem támogatja.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „552195-egyéb költségek” soron az ’adatrögzítés pénzügy’-re szánt összeg 300.000,Ft-tal csökkenjen– a jelenlévı képviselık (12 fı) 11 igen szavazatával, 1 tartózkodás
mellett támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Van itt egy olyan, hogy „roncsautó elszállítás”, ezt is
most már igyekszünk megoldani a daruval és fémipari hasznosítással, úgyhogy erre a
költségsorra sincs szükség, tehát javaslom, hogy ezt a 150 ezer forinttal szereplı kiadást
töröljük a költségvetésbıl.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „552195-egyéb költségek” soron a ’roncsautó elszállítás’-ra szánt összeg kerüljön
törlésre a költségvetésbıl – a jelenlévı képviselık (12 fı) 11 igen szavazatával, 1
ellenében támogatja.

Budavári László képviselı: Tud-e bármelyikünk is az utóbbi három évben megnyert pert?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Volt egy kutyaeltávolítási perünk, ami két éve
húzódott.

Budavári László képviselı: Szeretném javasolni, hogy azt a kutyán én eltávolítom, de ezt a 3
milliót mire fizetjük ki?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Az ügyvédi szolgáltatás a szerzıdések megkötése stb.,
és a peres szolgáltatás is. Havonta kb. 7 szerzıdés megkötése is benne van ebben,
földhivatalba ügyvédi aláírással kell beadni, ezek mind benne vannak.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez az ügyvédi díj is ennyi már sok-sok éve, gyakorlatilag
a polgári peres ügyeink, illetve a szerzıdések. Egy ügyvéd nem nagyon ellenjegyez egy olyan
szerzıdést, amit csak úgy odavisznek neki, tehát azt ellenjegyzi, amit ı csinál. Ez az egyik. A
másik pedig, hogy mennyi pert nyerünk meg, az nem csak attól függ. hogy milyenek az
ügyvédek, hanem attól is, hogy az önkormányzat a múltban mit/hogyan csinált. Ezek nem a
munkaügyi ügyek, azok ráadásul külön vannak, tehát a munkajog az teljesen külön téma, és
az is abszolút súlyos.

Novoszádek János képviselı: Kedvencem ez a tőz- és munkavédelem. Pályát kell
változtatni, hát munkavédelmi tanácsadás a hivatalban, ahogy elképzelem, hogy „nézz a lábad
elé” meg hasonlók… Mondjuk hogy a Falugazda Csoportot kiképzik, az gondolom fontos, de
ez is ennyibe kerül, 350 ezer forintba? Ez kell?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem fogod elhinni, egyszer egy nagyon nagy irodában
dolgoztam, és minden évben végig kellett hallgatnom, hogy milyen veszélyes a papír széle,
meg hogy a nyakkendıt benyelheti a fénymásoló. De viccen kívül egyébként ez olyanokat is
jelent például, hogy a munkavédelmi tanácsadónak ki kell jönnie és ellen kell jegyeznie, ha
üzemi baleset van, és ez a falugazdáknál minden évben van 2-3, most is az egyikük egy
szerencsétlen mozdulattal kifordította a bokáját.

Horányi Márton képviselı: Ehhez az oldalhoz még szeretném, ha tudatosítanánk
önmagunkkal, hogy lesz idén is valószínőleg néhány közbeszerzési ügyünk. A közbeszerzési
eljárási díjakról nem kell majd finanszírozásról gondoskodnunk, hiszen ide be van állítva az
éves díj.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, hát ez attól függ természetesen, hogy hány
közbeszerzésünk lesz, tehát lehet, hogy lesz több.

Horányi Márton képviselı: Mindegy, maximum ennyit költhetünk közbeszerzési díjra.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Vagy módosítjuk a költségvetést ugye abban az esetben,
ha mondjuk elnyerünk egy pályázatot, és fellép egy közbeszerzés.

Enczmann László képviselı: Azt tudjuk, hogy hány közbeszerzést érint ez az összeg?
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Kettıt legalább, amire ebben az évben kerül sor., amiben
biztosak vagyunk.

A 5. oldalhoz egyéb képviselıi hozzászólás, módosító javaslat nincs.

Igazgatási szakfeladat 6. oldal:
Dr. Szente Kálmán polgármester: 56112-Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfabefizetése: a módosító javaslat, hogy ezt az ÁFA-költséget 3 millió forinttal csökkentjük.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „56112-Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése” soron az összeg 3 millió
forinttal csökkenjen – a jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan
támogatja.

Enczmann László képviselı: Ez a 3 millió forint hogy jött ki, mert ugye ez 25%. Ha ezt
számolom, akkor ez kb. 12 millió forint. Ha most többet veszek el onnan, akkor az elızı
tervezés volt rossz. Az a bajom ezzel, hogy többet veszek el az ÁFA-ból, mint amennyit
lehetne, akkor mennyire volt biztos az elızı tervezés?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Meg lett szavazva, menjünk tovább. A következı tétel a
Pilis TV mősorszolgáltatási díja. A Pilis TV 500 ezer forintos emelést kér, a bizottság is
javasolta, hogy ez kerüljön vissza tavalyi bázisra, tehát itt 500 ezer forintos csökkenés jelenik
meg.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „5631-Egyéb dologi kiadások” soron a betervezetthez képest a ’Pilis TV
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Mősorkészítési díj’-ra szánt összeg 500.000,- Ft-tal csökkenjen – a jelenlévı képviselık
(12 fı) 8 igen szavazatával, 4 tartózkodás mellett támogatja.

Budavári László képviselı: Azt mondtátok, hogy nem csökkentjük a keretet!

Horányi Márton képviselı: Nem azt mondtuk, hanem hogy visszaállunk a tavalyira.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Tavaly ez 2,5 millió forint volt.

Horányi Márton képviselı: Én már a Pénzügyi Bizottságon is intenzíven érdeklıdtem, hogy
a belsı ellenıri díjazás tavaly 990 ezer+ÁFA volt, most 1 millió 302 ezer+ÁFA-ra van
tervezve. Ez akárhogy is nézem, több mint 30%-os növekedés, én javaslom ezt az elızı évi
bázison betervezni. Gyakorlatilag nem láttunk még anyagot sem, legalábbis a Pénzügyi
Bizottság belsı ellenırtıl még nem látott, és a szakmában egyébként is ez a sajnálatos
tendenci van ebben az évben.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Tavaly év végén elfogadta a Képviselı-testület a belsı
ellenır 2010-es munkatervét, ott jóval több feladat volt meghatározva és abban már – én úgy
emlékszem – összegszerően, tehát ellenıri napokkal is szerepelt ez az összeg. Ezt elfogadta a
Képviselı-testület, ezért merészeltem így beállítani. Körülbelül fél áron vállalta el nekünk így
is.

Horányi Márton képviselı: De az idei tendenciákat figyelve ez még mindig túl van azon,
sajnos mindegyikünknek visszafele kell elmozdulni ebben a szolgáltatásban, ha meg akarjuk
tartani a munkát.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A szerzıdés a 2009. decemberi testületi ülés alapján
alá lett írva, és ennek alapján már a munkát is végzi, például a KÖZCSAT Kft. ügyét is a
belsı ellenır fogja ennek a díjnak a keretében elvégezni.

Horányi Márton képviselı: Konkrét garanciával?
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Mire irányul a kérdés?

Horányi Márton képviselı: Ha jól értem, a KÖZCSAT adóellenırzését…

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Nem azt, hanem ami felmerült interpelláció kapcsán.

Horányi Márton képviselı: Ez miért jelent plusz díjat, a KÖZCSAT-nál ezt két szakértı is
vizsgálja. Miért fizetünk mi ezért pluszban?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Nem fizetünk pluszban.

Horányi Márton képviselı: De hát most mondtad, hogy azt is elvégzi.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Plusz díjazás nélkül.

Horányi Márton képviselı: Maradjunk abban, hogy nem tiszta azért ez az egész.

Földesi János képviselı: Elhangzott a Pénzügyi Bizottság elnökétıl, hogy nem látott még
anyagot a belsı ellenırtıl.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Márciusig kell összefoglaló anyagot készítenie, ez a
munkatervben benne is van.

A Képviselı-testület Horányi Márton képviselı módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
az „5631-egyéb dologi kiadások” soron a ’belsı ellenır’ díja csökkenjen le a 2009. évi
összegre, 990.000,- Ft-ra – a jelenlévı képviselık (12 fı) 5 igen szavazatával, 5 ellenében,
2 tartózkodás mellett nem támogatja.

Budavári László képviselı: A „Fejlesztési céltartalék”-nál valamilyen összeget azért csak
kellene szerepeltetnünk, mert ezek a tartalékok jól fognak nekünk jönni az év folyamán, tehát
valamilyen összeget ebben nem kellene nevesítenünk?
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Én azt hiszem, hogy ezt akkor lehet megállapítani, ha a
beruházások már teljesen le lettek tisztítva. Tehát akkor, hogyha a Mőszaki Bizottság is
megvizsgálta, ha a második körben is átment a Testületen, akkor be tudjuk állítani, mert most
jelenleg a beruházásokban van egy maradványszám, ötszázvalahány millió forint, ami még
nincs pontosan megcímkézve, hogy abból mennyit fordítanánk az óvodára és a maradványt
mire. Tehát ezt ott lehetne meghatározni.

Budavári László képviselı: Jó, akkor viszont gondoljunk erre, mert arra szerintem szükség
van, hogy valamiféle tartalékunk legyen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Sıt a tapasztalatok szerint, ha egy ilyen beruházásba
fogunk, mint például az óvodaépítés, mindenképpen célszerő lenne magába a közbeszerzésbe,
a beárazásba is már tartalékot beállítani, mert aki életében épített már valamit, az tudja, hogy
a vége soha nem úgy fog kijönni, mint ahogy a legaprólékosabb és leggondosabb tervezéssel
is ki lehetne számítani.

Földesi János képviselı: Ha majd letisztultak a 2009-es beruházások kötelezettségei,
maradványértékei, akkor térjünk erre vissza. Nyilván addigra meg fog történni a bizottsági
ülés és a második forduló is talán, mert ugye nyilván a teljesítés szempontjából az kell hogy
látszódjon. Ami munkavégzés volt tavaly – és nem áthúzódó beruházásról beszélünk -, annak
már kell hogy látszódjon a teljesítése.

A 6. oldalhoz egyéb képviselıi hozzászólás, módosító javaslat nincs.

Igazgatási szakfeladat 7. oldal:
Dr. Szente Kálmán polgármester: „Alapítványok támogatása”: itt tavalyi bázison
terveztünk, 17 millió forint idén is a solymári civil szervezetek támogatására fog jutni, 6
millió forintot tesz ki hasonlóan a tavalyi bázishoz a kulturális céltartalék keret. Terveztük
ugyanúgy a rendırségi kocsit, a Helytörténeti Győjteményt, a belsı közlekedés támogatását,
illetve itt került tervezésre egy 3 millió forintos keretösszeg a Wüstenrot-i partnerkapcsolat
támogatására.
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Enczmann László képviselı: A traktort ki vette meg?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy magánszemély vette meg. Az összeg hozzánk került,
és ez az összeg az, amit a helyi, solymári nemzetiségi célokra ajánlott fel a polgármester úr.
Ebben, úgy tudom, a kisebbségi önkormányzat az intézményekkel már egyeztetett, mi pedig
átadjuk a pénzt.

Horányi Márton képviselı: Ez is tipikusan az az összeg - amikor majd a maradványokról
beszélünk -, ami hozzánk tavaly befolyt, el is költöttük gondolom, és idén fogjuk átadni.
Tehát a bevétele tavaly van, a kiadása pedig idén, tehát a maradványban át kellene, hogy
forduljon, abban az ominózus 105 millióban. Én nagyon kíváncsi leszek az idei maradvány
elszámolásunkra, mert rengeteg ilyen tétel van.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Erre én azt mondom, hogy ugyanakkor megcsináltunk
olyan beruházásokat is, mint ugye a Kert utca pályázati támogatása, aminek a nagy része
elkészült, és az meg az idén folyik be.

Kıvári András képviselı: Annak idején én kértem, hogy támogassa a Testület a körzeti
megbízottak gépjármővének üzemben tartását, ez 480 ezer forint. Pont nekem nehéz ezt most
itt mondani, de azért szeretnék én végre egy valós beszámolót látni, hogy tényleg mennyit
használják ezt a gépjármővet Solymáron, és valóban jogos-e ez az összeg. A megkeresés
annak idején úgy volt – emlékezzetek vissza -, hogy mennyivel fogjuk többször látni a
rendıröket Solymáron, mint idáig. Én már akkor megadtam a választ, hogy semmivel nem
fogjuk többet látni, már akkor jövıbelátó voltam, de ígéretet kaptunk a rendıröktıl, hogy
ezen változtatni fognak. Úgy érzem, hogy ez nem sikerült. Nagyon örülnék, ha a jegyzı úr
felvenné az ırsparancsnok úrral a kapcsolatot, hogy ezt most hogyan látják. Amennyiben
szerepeljen ez az összeg az idei költségvetésünkben, akkor tegyenek le valamilyen tervet az
asztalra.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezzel alapvetıen sokan értünk egyet. Minden évben a
rendırség beszámolót készít. 1-2 hónap múlva vagy Koczka alezredes úr, vagy Horváth
ırnagy úr valószínőleg itt lesz, ahol ismét meg lehet ezt tıle kérdezni élesben. Mindenesetre
én annyit tudok tájékoztatásul mondani, hogy jól halad azért az a folyamat, hogy a
Pilisvörösvári İrsöt kapitánysággá alakítsák, már egy államtitkári színtő támogatói levél is
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született erre, de hát ugye az államtitkár napjai meg vannak számlálva. Ma jelentette be
köztársasági elnök, hogy hány napja van még a kormánynak.

Budavári László képviselı: Emlékeim szerint azt a gépjármővet úgy vásároltuk meg, hogy
Solymár területén belül fog csak „tekeregni”. Ugye jól emlékszem?

Földesi János képviselı: Az egy másik, ezt nem mi vettük.

Budavári László képviselı: Vettünk egy használt Skodát, két vagy három éve! Azt úgy
vettük, hogy az csak a faluban lesz.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy pillanat, az elmúlt három évben biztos, hogy nem
vettünk a rendırségnek kocsit. Az volt, hogy átcserélték egy másik autóra, ilyen döntést
hoztunk, de nem megvettük. Ez itt egy üzemanyag támogatás.

Budavári László képviselı: Most nem az üzemanyagról beszélek, hanem arról, hogy mi azt
gépjármővet úgy támogattuk, vagy vásároltuk, vagy cseréltük, teljesen mindegy, hogy az itt
lesz Solymáron. Ehhez képest az a gépjármő szerintem igen keveset van Solymáron. Ez lett
volna az én felvetésem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ezen, mint említettem, többen is háborgunk, fel lehet
majd tenni ezeket a kérdéseket élesben a parancsnok úrnak. Illetve még egyet tudunk ezzel
kezdeni, hogy külön kezdeményezzük, hogy mondjuk feltételhez kötjük ennek a pénznek a
folyósítását, csak ezt nem tudom, hogy lehet ellenırizni. Ha jól tudom, február végén lesz a
polgárırségnek és a tőzoltóknak győlése, ahol szintén jelen szokott lenni a rendırség, ott is fel
lehet vetni ezt a kérdést.

Novoszádek János képviselı: A traktorárverésbıl befolyt összeget megtudhatjuk, mely
intézmények kapták? Ennek valahol azért nyoma kell hogy legyen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Még nincs kiosztva.
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Marlokné Cservenyi Magdolna, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A
Kisebbségi Önkormányzat a wüstenroti polgármester úr levelére kidolgozott egy olyan
elosztási rendszert, ami alapján a nemzetiségi kultúra és fıleg az ifjúság kapna támogatás, az
iskola, az óvoda, a nemzetiségi óvoda és az összes nemzetiségi csoport. Részarányaiban
dolgoztuk ki ezt, tehát gyakorlatilag 200 ezer Ft jutott az iskolának, 100 ezer a két óvodának –
ezt elıtte egyeztettük velük is -, a nemzetiségi csoportoknak pedig a fennmaradó összeget
egyenlı arányban osztottuk el. Ezt a javaslatot továbbítottuk az aljegyzı úr felé.

Novoszádek János képviselı: A mostani költségvetésükben ez a pénz már benne is van?

Marlokné Cservenyi Magdolna: Nincsen még benne, mi nem terveztük be. Akkor lehet
betervezni, ha már megvan.

Novoszádek János képviselı: Azért kérdezem, mert a civil szervezetek támogatásánál is jó
ha tudjuk, hogy melyik kap, mert azért többszörös finanszírozás már ne legyen, ez nem biztos,
hogy méltányos.

Marlokné Cservenyi Magdolna: Ez a két dolog nem függ össze János, ez olyan mint pl. egy
elnyert pályázat.

Rétfalvi József képviselı: Hogy a Kisebbségi Önkormányzat mit kezd ezzel a pénzzel, az az
ı saját hatásköre.

Horányi Márton képviselı: Úgy emlékszem, hogy ez a Wüstenrot-i partnerpacsolat – 3
millió Ft – a tavalyi évben nem volt benne.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van, a koncepcióba írtuk bele annak idején, hogy a
költségvetésben tervezzünk be egy külön soron ennek a partnerkapcsolatnak az ápolására. Én
úgy adtam be, hogy a Kisebbségi Önkormányzatnak kerüljön átadásra ez a költségkeret, a
Testület úgy döntött a koncepcióban, hogy a Polgármesteri Hivatal fı sorában legyen a
pénzeszköz átadásnál, ezért van itt.
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Földesi János képviselı: A Krautgarten-nél van 10 millió Ft+ÁFA betervezve a szabályozási
terv soron a 1154-es azonosító alatt. Ez lett valakivel egyeztetve, vagy milyen alapon lett ide
betervezve?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem szerencsés a megfogalmazás, ez Solymár és ebbe
értve a Krautgarten-t is, mert kettı költséget vontunk össze. Az építészek és a
településtervezık javaslata az, hogy amit már megkezdtünk foltokban való tervezést, azt most
már fejezzük be, hiszen ott szerzıi jogi díjak, illetve elég sok munka bele van fektetve,
viszont „Solymár összesen” készítsünk szabályozási tervet, mind anyagi, mind minden
szempontból jó legyen. Ezért ez a szabályozási terv sor, ami a szerkezeti terv módosítása alatt
látható, ez Solymár összesen, tehát a teljes település szabályozási tervét foguk meg és rázzuk
rendbe, ez errıl szól.

Földesi János képviselı: Akkor a Krautgartent akár ki is húzhatjuk belıle, elég a Solymár.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van. Tulajdonképpen elég lenne a „Szabályozási
terv”, csak hát ugye alatta van a Hutweide, ami egy megkezdett folyamat és most már csak
ezeket a módosításokat kell végigvinni.

Földesi János képviselı: Na de az is integrálva lesz a nagy rendben.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az igen, de a Solymár Szabályozási Tervét egységesen,
egy másik céggel kellene megcsináltatni, aki gyorsan és jól csinálja meg.
Helyszíni bírságok: itt egy javaslatunk van, hogy az „eljárási, végrehajtási bírság” sor
összegét - 911234 fıszámon - 1 millió Ft-tal növeljük meg, 1,8 millió forintra.

Földesi János képviselı: Ezek itt maradó bírságok?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Ami itt fel van tőntetve, az az, amit nekünk utalnak,
vagy ami itt marad.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy emeljük meg ezt a bevételt, az
kérem szavazzon.
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A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
a „911234-eljárási, végrehajtási bírság” bevételi sor 1.000.000,- Ft-tal történı megemelése
– a jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A „rövid lejáratú bankbetét utáni kamat”-ot keveselték
többen. Ezt 5 millió Ft-tal, 8 millió Ft-ra emeljük?

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841126 –
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton
a „916141-Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamatbevétel” bevételi soron a
’rövid lejáratú bankbetét utáni kamat’ összegének 5.000.000,- Ft-tal történı megemelése
– a jelenlévı képviselık (12 fı) 11 igen szavazatával, 1 tartózkodás mellett támogatja.

Kıvári András képviselı: Végig értünk ezen az oldalon, és nem volt alkalmam hozzászólni
a roncsautó elszállítással kapcsolatban, illetve kisebbségben maradtam ezzel a kérdéssel. A
szavazása megtörtént, 150 ezer forint eltörlésre került most a mai napon. Ez mit jelent?
Valójában minden évben van olyan fiatal Solymáron, aki lejárt forgalmi rendszámú autóval,
illetve engedéllyel, illetve hatósági jelzés nélküli gépjármővel közlekedik Solymáron, illetve
tárol ilyen gépjármővet Solymáron. Tavaly, amikor az egyik ilyen gépjármő szétbontásra
került, az egyik lakó észrevette ezt az eseményt. Ki is mentünk, a rendırség is kijött, és utána
hosszú hetekig nem lehetett elszállítani a gépjármővet, többek között azért, mert nem volt rá
keret. Tehát én elhiszem, hogy be tudjuk győjteni a gépjármőveket, de nem elég
hatékonysággal. Itt csak ezt szerettem volna mondani. A másik, amin viszont átugrottunk, az a
közterület felügyelık sorában volt, ez az „5481-Munkaruha, védıruha, formaruha,
egyenruha”: itt 70 ezer Ft van beállítva. Szeretném megkérdezni, hogy miután közterületfelügyelıkrıl beszélünk, korábban egy közterület-felügyelı éves munkaruhájára 200 ezer Ft
volt beállítva. Ez most elírás vagy változott az összeg?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Tavalyi és tavaly elıtti bázis.
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Kıvári András képviselı: Csak kérdezem, hogy ha egy volt, illetve van, a Tamás, aki
rendesen fel van öltöztetve, és van egy próbaidıs, ha ıt is szeretnénk rendesen felöltöztetni,
eszközökkel ellátni, akkor elegendı-e ez az összeg?

Horányi Márton képviselı: A roncsautós kérdésre visszatérve, lehet hogy felmerül ilyen
költség, de már elnézést kérek, miért a község fizesse az elszállítását? Ki tudjuk deríteni, hogy
kié az a kocsi, vagy kié volt, és rá kell terhelni, be kell hajtani, amennyibe az került. Nem
nekünk kell takarítgatni és elhordani mindenki után, mert akkor roncstemetıt is nyithatunk,
mert mi ezt grátisz megcsináljuk a saját költségünkre. Én úgy gondolom, hogy ki kell terhelni,
akit illet ez a költség, aki a tulajdonos. Ugye most az objektív felelısség elve alapján adott
esetben tudható, hogy kié volt az az autó.

Kıvári András képviselı: A „szeretet jegyében” kell a községnek ezt a költséget állnia.
Komolyan beszélek, meg kell csak elılegezni, hiszen elmondtam, hogy olyan fiatalokról
beszélek – tehát nem egy kidobott 18 éves Skodáról -, tehát olyan fiatal emberekrıl beszélek,
tehát fiatal korúakról, akik ilyen gépjármővel haladnak. Tulajdonképpen megelızésképpen,
tehát ha ezeket a gépjármőveket elszállítjuk, utána behajtjuk majd, viszont aki ezt kifizeti,
odajön, ez a lopós kocsi, azt ki kell fizetni, ezért.

Dr. Szente Kálmán polgármester: András, megígérem megoldom. A legkisebb motorblokk
is legalább egy mázsa, vasat mindent visszanyerünk belıle, és kijön nullára.

Gaal Gergely képviselı: Elnézést de vissza kell térnem egy pillanatra a „91213-Bérleti és
lízingdíj bevételek”-hez, mert itt egy számszaki hiba van. Nincs összeadva az összesennél, a
„területbérleti és földbérleti díj” 3,8 millió Ft, a „terembérleti díj” 400 ezer Ft, az összesen
pedig szintén 3,8 millió, holott 4.200.000.- Ft-nak kellene lennie.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez teljesen igaz, kijavítjuk.

Polgármesteri Hivatal
841403 – Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Már jeleztem, hogy itt is június 1-i létszámfejlesztést
tervezünk, tehát ezzel csökkenthetık a költségek, de a rend kedvéért itt is fel kell szavazásra
tennem.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841403 –
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton az „51115-Egyéb
bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére” soron a ’fejlesztés’ címszó alatt 9 hónap
helyett 6 hónap szerepeljen – a jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával,
egyhangúan támogatja.

Budavári László képviselı: Be van tervezve 15 millió Ft telekértékesítés.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez a szokásos.

Budavári László képviselı: Ez a szokásos ez azt jelenti, hogy az elızı két évben kb. ennyi
jött be?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ennyi szokott lenni, 12-20 millió között, ahogy a
vagyonbizottság illetve a Képviselı-testület dönt. Ez hangsúlyozottan telekrész értékesítés,
kisebb darabkák, sarkok stb., mielıtt még valaki ezt úgy értelmezi, hogy telkeket értékesítünk.
Általában a vagyonbizottság szorgalmasan tárgyalja ezeket az ügyeket, útleadásokat stb.,
úgyhogy kicsit túl is szokott teljesülni – én úgy tudom – az éves tervezés.
Következı javaslatom, hogy az Unimog bérlete helyett az Unimogot kb. ezért az éves bérleti
díjért vásároljuk meg, mert elég öreg már a gép, és gyakorlatilag bérleti díjra annyit költünk
már, mint magának a gépnek az ára.

Földesi János képviselı: Átírási illetéke van ebben az esetben a településnek?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Alanyi illetékmentesek vagyunk, azt hiszem.

Földesi János képviselı: Ha ebben a tekintetben van költségünk, azt nyilván vonjuk le a
vételárból.
68

Dr. Szente Kálmán polgármester: Esetleg az eladót megkérjük, hogy nagyvonalúan vállalja
át, ha mégis lenne ilyen költség, de én úgy tudom, hogy alapból ugye az önkormányzat a
legtöbb esetben illetékmentes. Ha mégis van, akkor ezt megpróbáljuk érvényesíteni az árban.

A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841403 –
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton az „55212-Bérleti és
lízing díjak” soron a ’Mercedes Unimog’ bérleti díjára szánt összegébıl a jármő kerüljön
megvásárlásra – a jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan
támogatja.

Földesi János képviselı: Ezen a rovaton, amit most elfogadtunk, én 1,5 millió Ft+ÁFA-ban
javaslom maximálni a vételárat, ugyanis ilyen járgányt én is tudok 1,5 millióért hozni. A
könyv szerinti értéke ugyanis már régen nulla, én nem javaslom többe.

A Képviselı-testület Földesi János képviselı módosító javaslatát - a „841403 – Város-,
községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton az „55212-Bérleti és lízing díjak”
soron a ’Mercedes Unimog’ vételi összege maximum nettó 1.500.000,- Ft legyen – a
jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A 3. oldalon szerepel egy olyan nagyobb összeg, amirıl
már döntöttünk, ez az óvoda-bölcsıde tervezés. Van még hátralékunk zebrák festésében,
kerítésekben, illetve a Lustige Zwerge Óvoda bıvítésének is itt jelentkeznek majd az idei
kiadásai.

Kıvári András képviselı: Ami az 1154-es soron szerepel a gyalogátkelıhelyek tekintetében,
az áthúzódó beruházás a 2009-es esztendırıl, ami ugye nem készült el. A Mőszaki Bizottság
elfogadta a nagy iskola háta mögötti új gyalogátkelıhelynek a létesítését, ez egy hosszított
zebra, valamint a Nagykovácsi u.-Kálvária u. keresztezıdésében. Én azt javasolnám, hogy
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tegyük be mind a tervezés, mind a kivitelezés várható költségét külön sorra. A Mőszaki
Bizottságon tulajdonképpen a tervezésre és a kivitelezésre összességében – ott történne egy
útkorrekció is a háromszögnél, ahol a két villanyoszlop jelen pillanatban bent van a
keresztezıdésbn – 10 millió nettó összeg merült fel.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez nincs most benne, ez egy új sor lenne. Akkor még
egyszer tételesen, ez a 10 millió Ft mire kerülne?

Kıvári András képviselı: Két zebra, tokkal-vonóval, tehát a tervezés, kivitelezés.

Dr. Szente Kálmán polgármester: De hát az 10 millió forint?

Kıvári András képviselı: Igen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Hol 10 millió forint ez? Bocsánat, András azt mond meg
nekem, hogy mi kerül ezen a zebrában 10 millió forintba? Lámpával?

Kıvári András képviselı: Nem. Nem tudom neked most pontosan megmondani, de itt van
egyszer egy útkorrekció, de átadnám a szót a Mőszaki Bizottság elnökének, hogy pontosan
válaszoljon.

Rétfalvi József képviselı, a Mőszaki Bizottság elnöke: Nekem ezzel kapcsolatban egyetlen
egy kérdésem van. Amit az András most felvetett, az valóban felvetıdött a Mőszaki Bizottság
ülésén, de a bizottság egy sor olyan jellegő beruházást vet fel, amelyeket 2010-ben meg
kellene valósítani. Ahhoz azonban, hogy ezek megvalósuljanak, egyetlen egy összeget még
nem tudunk, hogy valójában mennyi marad a beruházási keret. Tehát most ebbıl kiemelte az
András ezt a 10 millió Ft-ot, én tudnék még kiemelni ebbıl 50-60-70 akár 100 milliót is, csak
azért nem kezdtem én ezt el, mert nem tudom még azt a számot, hogy mennyi marad
beruházásra. Hogy a koncepcióban betervezett összeg megmarad-e vagy nem marad meg.
Eddig még nem jutottunk el, én ezért nem is akartam ezzel még elıjönni. Amit az András
mondott, azt valóban szeretnénk megcsinálni, de szerintem ez majd abból a keretbıl lesz
megvalósítható, ami megmarad.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Én akkor azt javaslom, hogy akkor ha ezeket a számokat
a mai ülés után már látni fogjuk, akkor a Mőszaki Bizottságon „rágjátok át”. Akkor látni már,
hogy mennyi pénz van, és mit lehet ebbıl megvalósítani.

Rétfalvi József képviselı, a Mőszaki Bizottság elnöke: Ezen felül a Mőszaki Bizottság
jegyzıkönyvében 32 tétel van felsorolva, amit én szándékosan nem terjesztettem még a
Testület elé, mert hiszen nem tudom, hogy mi az ami bele fog férni. Ezt majd nekünk el kell
dönteni, hiszen a bizottsági ülésen olyat is csináltunk, hogy rangsoroltuk a beruházásokat,
hogy elsıdleges és másodlagos; mi az amit szeretnénk és fontos, és mi az amit – ha nem lesz
annyi keretünk – csak akkor, ha marad valamilyen maradvány.

Kıvári András képviselı: Valójában el tudnám fogadni, amit a Mőszaki Bizottság elnöke
mond, viszont én úgy gondolom, hogy ha következetes szeretnék lenni a Mőszaki Bizottsági
döntésekhez, illetve visszaemlékezni a 2009-es költségvetéshez, akkor amikor tárgyaltuk és
elfogadtuk elıször a Mőszaki Bizottsági ülésen, majd a testületi ülésen, ott felbontva ez az
összeg, amit javasoltam, közlekedésbiztonsági beruházásokra – amit itt most látunk is -, az ott
pontosan, pontról pontra meg volt nevezve, és így került be a 2009-es költségvetésünkbe. 15
milliós keretbıl indultunk i a közlekedésbiztonsági beruházásoknál a 2009-es költségvetés
esetében, és külön soronként lett bontva a villogó zebra, a piros gyalogátkelıhely felfestése,
ez mind-mind így szerepelt a költségvetésünkben. Tehát a költségvetés elfogadásakor ez már
így volt, a sorokat meg lehet nézni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Én úgy emlékszem, hogy a beruházási tervben mint
közlekedésbiztonsági beruházások általános címmel volt, utána került ez lebontásra. A
megvalósításban ugye megint jönnek a problémák, két olyan beruházás is volt, ami állami
közúton valósul meg. Mi ugye pillanatok alatt pirosra festettük a zebráinkat, ez ugye egy
állami közúton már hónapok óta tart. De én továbbra is azt javaslom, hogy rágjátok ezt meg a
Mőszaki Bizottságon. De ha fenntartod ezt a módosítást, én megszavaztatom.

Horányi Márton képviselı: Azért kell, hogy szót kérjek, mert akkor hagyjuk ezt itt abba,
vegyük elı azt a nagy listát, és menjünk rajta végig. Mert miért emeljük ki ezt a két zebrát,
amit biztos meg kell csinálni, de hát csak mindegyik blokkból mondok egyet: van itt
hangrendszer például, Törökkút forrás, azt is meg kellene csinálni, vagy egy adó szoftvert
kellene venni. Azokat miért nem állítjuk be akkor tételesen? Tehát vagy beletesszük ide, és
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akkor itt most elkezdjük ezt az egész listát átvenni. Úgy, hogy becslünk gyakorlatilag, nem is
értünk hozzá, mert most azt mondtad, 10 millió, fogalmam nincs, mennyibe kerül. Vagy pedig
elfogadjuk azt az elvet, hogy erre marad a keret, és akkor ahogy jönnek az ügyek egymás
után, valamilyen hierarchiában, azok rendezve lesznek. De most miért ezt a két zebrát
emeljük ki? Ezt a másik 43 tételt miért nem emeljük ki tételesen, és döntünk róla?

Kıvári András képviselı: Akkor csak azt szeretném röviden elmondani Marci, hogy elsı
hallásra teljesen jogos, amit mondasz. De másodikra már nem jogos, mert akkor eltértünk a
2009-es elvektıl. Tehát én fenntartom az állításomat, hogy a tavalyi költségvetésnél ez így
volt pontról pontra. Ezt felbontottuk, mert komolyan dolgoztunk a beruházási elıadóval, tehát
mire a költségvetést elfogadtuk, ez eleve így jött be. A Mőszaki Bizottsághoz is így jött be, és
a költségvetéshez is. Én ezt állítom, de abban az esetben, ha én tévedek és nincs igazam,
akkor én nyilvánosan elnézést fogok kérni.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Szeretném, ha lezárnánk ezt a vitát, mert sehova nem
vezet. Ugye jelenleg ebben a költségvetésben eldöntött, leszerzıdött, sıt már olyan munkák is
vannak, amik már kész vannak, tehát amiknek mindenképpen megjelenik itt a költsége. Tehát
azért van itt benne a térfigyelı kamerarendszer 7 millió 720 ezer forinttal, mert eldöntöttük,
leszerzıdtünk, és gyakorlatilag folyik is már a tervezés kiépítése. Plusz feladatoknál, tehát
plusz beruházásoknál pedig én azt javaslom, ami még nincs eldöntve, nincs róla régebbi
döntés, vagy még tisztázni kell bizonyos részleteket, arra való a bizottsági ülés. Ne felejtsük
el, ez az elsı olvasata a költségvetésnek. Ha látjuk ezt az átfésült rendszert, akkor be lehet
majd állítani. Én egyébként azt javasolnám, leghelyesebb az lenne – tavaly is talán így történt
-, hogy a mőszaki és a vagyongazdálkodási bizottság együttesen ülésezzen, és akkor át lehet
ezeket a tételeket fésülgetni. Tehát meg lehet nézni, melyik az amelyik sürgıs, melyiket
csináljuk meg, meddig nyújtózkodhatunk. Természetesen a pénzeink végesek, én ezt
javaslom. Mindenesetre a képviselıi indítvány elhangzott, aki ezzel egyetért, kérem
szavazzon.

A Képviselı-testület Kıvári András képviselı módosító javaslatát - a „841403 – Város-,
községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton az „1154-Immateriális javak
vásárlása” soron plusz 10.000.000,- Ft kerüljön betervezésre 2db gyalogátkelıhely
tervezésére és kivitelezésére az általánaos iskola nyugati oldalán illetve a Nagykovácsi72

Kálvária utca keresztezıdésében – a jelenlévı képviselık (12 fı) 2 igen szavazatával, 3
ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez akkor nem kapta meg a többséget, és kérem, hogy
bizottságon kerüljön újra tárgyalásra.

Emesz Lajos képviselı: Polgármester úr, komolyan gondolod, hogy ezt most ma végig
tudjuk venni?

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ha ilyeneken nem akadunk meg.

Emesz Lajos képviselı: Hát ez bele tartozik, a képviselı uraknak, hölgyeknek joguk van
természetesen hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Mivel nekem nemsokára el kell mennem,
megkérlek, engedélyezd nekem, hogy elırelapozzunk pár lapot, ahol szociálisan érintett
vagyok, és a zárt ülésre vonatkozó elıterjesztést visszavonom, majd a következı testületi
ülésre beterjesztem. ne haragudjatok, ez azért durva. Azt hittem kettıre befejezzük, látom,
nem fejezzük be még háromra sem, fél négyre sem. Azért kérlek szépen, hogy ha erre mód és
lehetıség van, elmondhassam a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, és utána
eltávozhassak. Köszönöm szépen.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Csak a rendszeres pénzbenire gondolsz és esetire ugye?

Emesz Lajos képviselı: Én arra gondolnék, hogy mindenki lapozzon – ha ehhez hozzájárulsz
– a 862211-re. Azért mert oda van elıterjesztésem. Azért mert nem tudom kivárni, el kell
hogy menjek. Tehát „járóbetegek gyógyító szakellátása”:

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez a 862211-es szakfeladati szám, akkor folytassuk innen
az elnök úr kérésére.

Emesz Lajos képviselı, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az ebben a
szakaszban lévı elıterjesztés, illetve módosítás szerepel a költségvetés tervezetének módosító
javaslatai között, amit idáig nézegettünk, tehát erre külön forrást nem kell már biztosítani,
mert megtaláltatott, köszönettel a hivatalnak. A lényeg az, hogy nem szokásos ugyan, de a
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solymári fizioterápiás ellátással kapcsolatos készülék vásárlásról van szó. A Pénzügyi
Bizottságon elmondtam, hogy sajnálatos módon a solymári embereknek is növekszik a csúza,
kopnak az izületeik, bántalmaik vannak. A lényeg az, hogy ezért van szükség arra, hogy egy
korszerő, modern gépet vásárolhassunk önkormányzati tulajdonban az orvosi rendelınek, és
az egyébként is támogatott közszolgáltatások között ezt használni lehessen. Ennek a
készüléknek – ami egy ultra modern készülék, és egyszerre két beteget is kezel – kb.
nagyságrendben 1,5 millió Ft+ÁFA költségigénye van. Ezt szeretném, ha a polgármester úr a
Testülettel megszavaztatná, hogy bekerülhessen ebbe a körbe. Mint említettem, a költségvetés
módosításában ezt benyújtotta a hivatal, illetve a polgármester úr, ez tehát már szerepel, mint
módosított tétel.

Földesi János képviselı: Nem gondolom, hogy fontosabb, vagy kevésbé fontosabb lenne
akár Emesz képviselı társam, akár Kıvári képviselı társam felvetése. Azt hiszem, hogy ilyen
formában ezt nem így kellene szerepeltetni, hanem mint beruházás vagy eszköz beszerzés, ott
kellene. Marci, az a nagy lista az egy kivonat az összekevert tételeknél, tehát azok tételesen,
hogy ha azt a nagy listát most végigveszed, az benne van a sorban a módosítást követıen.
Nyilván ez is a módosítást követıen került bele. Azt hiszem, hogy annak rendje és módja
szerint a helyén kéne azt kezelni, de nyilván ezt majd eldönti a vezetı.

Emesz Lajos képviselı: Annyit tennék ehhez még hozzá, hogy azért bátorkodtam ezt kivenni
ebbıl a hosszú nagy listából – még egyszer hangsúlyozom -, mert hogy ez szerepel a
módosító javaslatok között. A módosító javaslatokat idáig a levezetı elnök egyenként,
tételesen megszavaztatta a Testülettel. Bátorkodtam arra gondolni, hogy ezt is feltehetjük
szavazásra, és ezért kértem rá engedélyt, hogy ezt külön elıre vehessük. Egyébként pedig ami
a szociális kiadások akár rendszeres, akár nem rendszeres voltát illeti, fenntartom az
általánosságokban elıljáróban elmondottakat, hogy a tavalyi bázisévre, a 37 millió valahány
százezer forintra, az ápolási díj tervezett csökkentésével, illetve az ezzel kapcsolatos TB
fizetési kötelezettség csökkentésével szintre tudjuk hozni. Tehát ott is megtalálunk kb. 2
millió forintot az eredeti tervhez képest.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban a mai ülésre a hivatal részérıl beterjesztettünk
módosító javaslatokat, és ott valóban szerepel ez a tétel, mint plusz kiadás.
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A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát - a
„862211 – járóbetegek gyógyító szakellátása” szakfeladaton fizioterápiás készülék
beszerzésére 1.500.000,- Ft+ÁFA összeg kerüljön betervezésre – a jelenlévı képviselık
(12 fı) 11 igen szavazatával, 1 ellenében támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Akkor most már menjünk végig a szociális részen.

Novoszádek János képviselı: Nem vagyok tisztában vele, vannak ezek a vásárolt
közszolgáltatások:

gégész,

nıgyógyász,

reumatológus,

szemész.

Ennek

a

négy

szakrendelésnek a helyszíne és szerintem a felszereltsége is siralmas. Nem tudom, hogy hogy
lehet a XXI. században ugyanabban a rendelıben ezt a négy funkciót ellátni, olyan gépekkel,
amik hát nem tudom, hány évesek. Jelezték például, hogy rosszul méri a szemnyomást az
itteni gép. Nem tudom, hogy jelezni kellene ezt Vörösvár felé? Azt javasolták, hogy be kell
záratni ezeket az ilyen helyeket, ahol nincs rendes felszerelés, merthogy tényleg nem érdemes
oda járni, ezek szerint. Jó, hogy keveset fizetünk, de nagyon sokan veszik ezeket igénybe. Az
egész rendelı intézet siralmas, kívül-belül, felszereltséget tekintve. De tudom, hogy ez nem
ide tartozik, úgyhogy tényleg ez csak egy megjegyzés, menjünk tovább.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Erre annyit tudok mondani, hogy van olyan egészségügyi
menedzsmenttel foglalkozó ismerısöm, aki szerint ezt meg lehetne úgy oldani, hogy még
fizetnek is azért, hogy itt szakrendelhetnek, és hozzák a berendezésüket. Ezen egyébként
gondolkozunk, csak hát az ember nem tud annyi felé szakadni.
Egyéb javaslat? Ja igen a kartonozó szekrény kihúzása, mert az kétszer szerepel.

A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát - a
„862101 –Háziorvosi alapellátás” szakfeladaton az „54712-Kis értékő tárgyi eszköz,
szellemi termékek beszerzése” soron a ’Kartonozó szekrény’-re tervezett nettó 120.000,Ft kerüljön törlésre a költségvetésbıl – a jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen
szavazatával, egyhangúan támogatja.
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Következik a méltányossági ápolási díj, itt 1.612.900,Ft-os csökkentést javasolsz, ugye? Plusz járulékok.
Akkor a bizottság elnöke egyetért az elkészített módosítással, aki egyetért a módosítással,
kérem, most szavazzon.

A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát - a
„853311 – Rendszeres pénzbeni szociális ellátások” szakfeladaton az „5831162-Egyéb
áploási díj, méltányossági” soron a tervezett 4 millió Ft 1.612.900,- Ft-tal csökkenjen – a
jelenlévı képviselık (12 fı) 12 igen szavazatával, egyhangúan támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A szociális szakfeladatokhoz egyéb módosító javaslat
nincs.
Akkor ugorjunk vissza az egyéb tárgyalandó szakfeladatokhoz:
„841102 – közvilágítási feladatok” címő szakfeladat. A közvilágítás fejlesztésére az idén
többet fordítunk, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy néhány utcában, ahol megnövekedett a
forgalom, ott szabványosság miatt is javítanunk kell a közvilágításon. Ennyi módosulás került
be a költségvetésbe, úgyhogy ez szerepel itt. Van-e ehhez kérdés, javaslat?

Budavári László képviselı: Az irányba nem teszünk lépéseket, hogy ez az egész áldatlan
állapot végre normalizálódjon? Tehát hogy akkor legyen közvilágítás, amikor kell, és hogy
annyit fizessünk, amennyit ténylegesen erre fordítunk? Szerintem többször több helyen
többen elmondták már, hogy az egész közvilágítás úgy, ahogy van, egyszerően egy
nevetséges dolog. Tehát sötétben lekapcsolják, világosban ég, ki tudja, mit fizetünk be,
általányban vagy a fene tudja hogyan. Szóval én nem tudom, de valamit lépni kellene, mert ez
így nem normális.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az ELMŐ felé ezt kezdeményezhetjük, szerzıdés
módosítással. Ugye valahány órán át világítanak, ez mindig az adott évszaktól függ, és a
lámpák száma, és azok beépített teljesítménye alapján számláznak. Sok-sok millió forintért
egy önkormányzat egyszer átállt ilyen mérısítésre és drágább lett a közvilágítása, tehát ez
elég kockázatos. De az kétségtelen, hogy folyamatosan jelezzük az ELMŐ felé ezeket a
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hibákat, mert valóban van olyan, hogy nappal égnek, mert nem kapcsolt ki a relé valamiért,
ugyanakkor tényleg olyan 7h elıtt, amikor fizikailag még sötét van, több traffókörzet
Solymáron már elkezd lekapcsolni. Ezt valamennyien tapasztaltuk már, ezzel kapcsolatban az
ELMŐ-vel kell vívnunk.

Földesi János képviselı: Erre vonatkozólag van a Mőszaki Bizottság jegyzıkönyveiben is
anyag már, illetve van egy folyamat, amely mérısített szempontok szerint, tehát ahol
mérısítünk, erre van már a tavalyi évben megkötött szerzıdés, konkrétan gyalogátkelıhely,
ahol kapcsolt üzemő, és saját magunk fogjuk kapcsolni ezt a rendszert. Ez volt az egyik
kritikus rész, ennek tapasztalataiból, illetve a bizottsági döntésbıl kiindulva én tettem
javaslatot a bizottsági ülésen, hogy akár nevet is tudok mondani, hogy kivel kellene ezt
felülvizsgáltatni. Ugye itt az ELMŐ-vel is beszéltünk, tehát ez a folyamat elvileg valahol tart.
Ezt kellene megvárni, és azt követıen kellene majd döntést hoznunk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Így van, továbbá én kapcsolatban vagyok egy céggel,
amelyik felülvizsgálja magát a számlázási rendszert. Ezzel már volt egy apró részsikerem
tavaly, amikor megtámadtam egy közvilágítás számlát, hogy a Hutweide-on meg a Vasút utca
környékén tavaly egy hónapon keresztül nem égett fizikailag a közvilágítás, és akkor sikerült
is valamennyi kedvezményt elérni tılük. Egyéb kérdés a közvilágításhoz?

A „841102 – közvilágítási feladatok” címő szakfeladathoz egyéb képviselıi hozzászólás,
kérdés nincs.

A „841901

–

Önkormányzatok,

többcélú

kistérs.

társulatok elszámolásai”

címő

szakfeladathoz képviselıi hozzászólás, kérdés nincs.

841133 – adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt egy módosító javaslatot tettünk, mégpedig az iparőzési
adó várható bevételét – hangsúlyozom, nem adó emelünk – 10 millió forinttal javasoljuk
megemelni. A tavalyi szinten 340 millió Ft-on terveztük az idei iparőzési adót, tavaly viszont
370 millió forint körül érkezett adó, tehát úgy vélem, hogy egy 10 milliós emelés nem túl
kockázatos.
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Enczmann László képviselı: Én egyáltalán nem tartom kockázatosnak a 10-es, sıt… Annál
is inkább, mert ugye van egy költségvetési rendeletünk, amely úgy szól, hogy a többletadó
mindig a fejlesztési tartalékot növeli. Hogyha most utána néznénk annak, hogy ez a 30 millió
Ft megemelte-e a fejlesztési tartalékunkat, félek attól, hogy nem. Tehát ha ez így nem járható
út, akkor azt mondom, inkább tervezzünk fölé, vagy még többet tervezzünk be adóba, mint
hogy a többlet adót dologi és egyéb költségekre költsük el. Ha ránézek jelen pillanatban a
nagy táblánkra, ott az derül ki, hogy a dologi kiadásunk 41 millióval lépte túl a bázist. Igaz,
hogy a Pénzügyi Bizottságon a kérdésemre azt a választ kaptam, hogy ez nem dologi költség
túllépés, hanem itt számolták el – és a számviteli szakemberek figyelmét felhívnám, hogy igaz
lehet-e, szerintem nem – a befejezetlen beruházásokat. Hogy a dologi kiadások között
befejezetlen beruházások lennének, nekem kétségeim vannak. Tehát ebbıl adódóan én úgy
gondolom, hogy minimum még 10 millióval emeljük meg az iparőzési adót, és a
többletbevétel mindenképpen a fejlesztési részt emelje meg. Nagyon fontos lenne – amit
Marci is kért a napirend elıtt -, hogy tényleg kapjunk egy olyan elszámolást, ami nem csak
arról szól, hogy a kiadási oldal hogy néz ki, meg a beruházások, hanem a bevételi oldalról
hogy néz ki. Kvázi azt mondja, hogy a 108 millió az a 108 millióé, a másik, mi az ami
kötelezettséggel terhelt, illetve a bevételi oldalról hogy állunk a továbbiakban. A bevételi
oldalnak azon részére gondolok, amit a költségvetésünkben meghatároztunk, hogy fejlesztési
célra kell fordítani. Ez az utóbbi a következı testületi ülésre kellene, és ha a Marci
megismételné még egyszer a napirend elıtti felszólalását, örülnék neki, mert pontosabban
megfogalmazta, amit szeretnék én is látni és a Pénzügyi Bizottságon is elhangzott. De én ezt
minimum 20 millióval emelném.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Plusz 20-szal?

Enczmann László képviselı: Nem 10-zel, hanem 10+10, tehát 340-rıl 360-ra.

Földesi János képviselı: Itt egy kis ellentmondást érzek, Laci amit mondtál, mert hogy ha a
többletadó bevételek kerülnek a felhalmozás típusú, beruházás típusú rovatra, akkor az a
tervezethez képesti többletadók. Tehát ha a tervet magasabbra emeled, akkor az nem kerül
oda.

Enczmann László képviselı: De hát eleve bent van.
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Földesi János képviselı: Nem, az a dologiban van. Az össz. finanszírozásban benne van az
egyéb bevétel. Ha nem tervezem, hagyom a 340 millión, és 29,5 millióval több adóbevétel
folyik be, akkor a 29,5 millió kerül a beruházás rovatra.

Enczmann László képviselı: De ha megnézed a 2009-es költségvetés várható teljesítését, az
összes többlet bevétel a dologi kiadásokra ment el.

Földesi János képviselı: Az egy hibás végrehajtás, ez egy másik kérdés, de annak a
szellemében, amit te mondtál, hogy ha így van – márpedig így van, és errıl tudom, hogy
döntésünk van -, akkor akkor kerülhet csak a beruházásokhoz, illetve oda kell hogy kerüljön
az összes többlet bevételünk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Majd akkor derül ki bármi, amikor meglesz a beszámoló,
tehát most még ne derítsünk ki semmit. Ez ugye áprilisban kerül terítékre.

A Képviselı-testület Enczmann László képviselı módosító javaslatát - a „841133 – adó,
illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés” szakfeladaton az „92217-Iparőzési adó
állandó jelleggel végzett tevékenység utáni” soron a tervezett bevétel összege 20 millió
forinttal történı megemelése 360.000.000,- Ft-ra – a jelenlévı képviselık (11 fı) 6 igen
szavazatával, 3 ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatja.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Következik a választási kiadások ÁFA térítése. Itt
segítsetek nekem, ez 1 millió Ft-os bevétel növekedés, ugye? Ez hogy jelenik meg, jegyzı úr,
errıl mondanál valamit?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A választási kiadások még az igazgatási sorokon
tervezve voltak, összesen 5 millió Ft+ÁFA-val. Ez egy 2006-os teljesített bázis szám,
figyelembe véve azt is, hogy 3 szavazókörrel több lesz. Ennek lesz egy bevételi oldala, amit
az állam fizet, és itt - valószínőleg hibásan - csak a nettó összeget terveztük. Ezért 1 millió Ftot itt még „találtunk”. Ez tehát bevétel.
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A Képviselı-testület Dr. Szente Kálmán polgármester módosító javaslatát - a „841133 –
adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés” szakfeladaton a választási az „Egyéb
kötött felhasználású állami hozzájárulás” soron a 2010. évi választásokra tervezett bevétel
összege 1 millió forinttal történı megemelése – a jelenlévı képviselık (11 fı) 11 igen
szavazatával, egyhangúan támogatja.

Novoszádek János képviselı: Egy kérdés a jegyzı úrhoz. Van-e róla tudomásod, szúrja a
szememet ez a „prémium évek”, megmondom ıszintén. Ugye itt az államtól kapunk 5.258e
forintot, kérdezem, hogy ezen kívül nekünk még mennyibe kerül ez a kiváló döntés?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Teljes egészében finanszírozza az állam.

Novoszádek János képviselı: A cafeteriat is?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Igen.

Novoszádek János képviselı: Még voltak juttatások, jutalom mg ilyesmi.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A „prémium évek” programban résztvevı nem kap
jutalmat.

Földesi János képviselı: Ha ez így van, akkor szeretném kérdezni, hogy a 99-es soron az adó
és támogatások fülön hoztuk kiadási oldalon a 2,5 millió Ft-ot, viszont az igazgatási oldalon is
benne van az 5631-es soron is. Ott is benne van, két soron is, önkormányzati választás és
országos, ott van ÁFA oldala.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ott kiadás, itt bevétel.

Földesi János képviselı: Itt hoztuk a bevételt? Akkor a másikat nem kellett hozni, az
önkormányzati, az saját költség?

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Kétszer szerepel, országos és helyhatósági 2,5-2,5
millió Ft. Most az ÁFA-val 3-3 millió lesz.
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841126 – önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt vannak a hiteltörlesztések, kamatkiadások. Ezek
aktualizálva lettek az erre az évre érvényes adatokkal. Itt szerepel az eldöntött beruházási
hitelfelvétel.

A 841126 sz. szakfeladathoz képviselıi hozzászólás, kérdés nincs.

750000 – Állategészségügyi tevékenység
Földesi János képviselı: Az állategészségügy kapcsán nekünk továbbra is olyan feladatunk
van, hogy a körzeti állatorvost mi tartjuk státuszban? Volt egy olyan döntésünk 2-3 évvel
ezelıtt, hogy a többi település ide finanszírozza hozzánk a költségeit.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Igen, azok a települések, akikkel szerzıdésünk van.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Amik a bevételeknél szerepelnek, azok az összegek
befolytak. Pilisborosjenı esetében az ottani önkormányzat a külterületi ingatlanok
tekintetében a védınıi feladatokat vállaltan ellátja, ı tehát ezért nem fizet.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Ez egy ilyen csereellátás. Mivel ı közelebb van a
külterületekhez, ellátja a védınıi szolgálatot, mi pedig cserébe az állategészségügyit. Ez egy
nagyon régi, tizenvalahány éves szerzıdés.

Budavári László képviselı: A gyepmesteri 1 millió 800 ezer mire fordítódik?

Dr. Szente Kálmán polgármester: A gyepmesteri tevékenység, ahol én eddig
önkormányzatnál dolgoztam, mindenütt egy komoly probléma volt, mert ugye ez hogy néz ki:
a lakó szól, hogy kóbor kutya van az utcán, az önkormányzat kihívja a gyepmestert, aki –
nagyon jó esetben – egy óra múlva ki is jön. Gyakoribb esetben fél nap múlva, vagy a
leggyakoribb esetben másnap, addigra a kutyának már híre-hamva nincs. Mivel ez a probléma
itt is fennállt, hogy három kijövetelbıl egy vagy kettı sikertelen volt, ugyanakkor a
gyepmesterek számláznak, ezért arra gondoltunk, hogy az állategészségügyi tevékenység
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keretében valamiféle térségi összefogással, vagy akár magánerıbıl ezt a gyepmesteri
tevékenységet meg kellene oldanunk. Sokkal hatékonyabb lenne.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Az itt szereplı összeg a tavalyi összeg. Ezt nem
akarjuk emelni, mert úgy gondolom ebbıl el lehet látni ezt a feladatot; tekintettel arra, hogy
ha valóban befog a gyepmester egy kutyát, ha azt leadminisztráljuk – fénykép készül, ha
kiderül, hogy ki a gazdája, feljelentés készül stb. -, akkor ebbıl olyan bevételi oldal is lehet,
ami ennek az egésznek a mőködtetését részben tudja finanszírozni. Eddig velünk együtt a
környezı települések gyepmesteri tevékenységét is Budaörsrıl látták el. Ha végiggondoljuk, a
gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha kihívjuk, van hogy másnap tud kijönni, tehát én azt
merem mondani, hogy ez egy mőködésképtelen rendszer volt. A hatósági állatorvosunkkal
már 1-1,5 éve azon szenvedünk – és senki nem merte felvállalni azt, a Pilis-Budai Kutyások
sem -, hogy közösen létrehozzunk valamit, egy ideiglenes befogadót, ami ebbıl az összegbıl
üzemelhet, és mondjuk itt, Solymáron legyen egy külterületi részen. Most már ott tartunk,
hogy nem Budaörsön, hanem esetleg Üröm mellett van egy nagy terület, ahol kutyákkal
foglalkoznak, és velük le tudunk szerzıdni ezért az összegért. Ez egyrészt sokkal közelebb
van, másrészt egy nagyon megbízható szolgáltatást jelent. Én azt szeretném, hogy ha
telefonálunk, akkor fél órán belül megjelenjen a gyepmester, és elvigye a kutyát. Az
alapszolgáltatás heti egy alkalom kötelezı kiszállást jelent. Szerintem kb. 300 kutyát kellene
elvinni. Ezek nem feltétlenül „saját”, itteni kutyák, ezek a bejövı kutyák, vagy akiket
kiraknak. Rettenetes a szaporulat, ugye nincsen chippeltetés, ezt is be akarjuk vezetni.
Solymáron több mint 2000 kutya van, gazdás kutya, csak Solymáron. Bár keretet még nem
találtunk rá, de a chippeltetést mindenképpen be akarjuk vezetni, az sokkal hatékonyabb.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem akarom mindenféle naturális részletekkel traktálni a
képviselıket, de ha gondoljátok – akinek jó a gyomra – körbeküldhetem azokat a fotókat,
amiket az erdészeti szakfeladaton szereplı erdıkerülınk idınként készít, hogy mit mővelnek
a kutyák az ızgidákkal, illetve a kecskékkel, akár a község belterületén is. Ez egy elég
komoly probléma, amit kezelnünk kell. Ráadásul itt sok erdı van, úgyhogy ha valakit
megharap egy kóbor kutya, annak sok következménye lehet.

Földesi János képviselı: Pont ırá gondoltam az imént. Beszélgettem vele meg a lányával
éhány hónappal ezelıtt, és nekik volt erre egy megoldásuk arra, hogy ezt hogy lehetne
megoldani itt, nem túl messze tılünk. İk ezt a feladatot akár részben vagy egészben fel
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tudnák vállalni a mezıızünkkel. Szerintem érdemes lenne felvenni a kapcsolatot vele, hogy
nektek is mondja ezt el, hátha abból kikerekedik valami. Lehet, hogy az összeg nem jó, én ezt
nem tudom, meg a konkrét megoldást, de célszerően konzultálni kellene vele, mert nekem
felvázolt egy megoldási alternatívát.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban hosszú távon gondolkozunk azon – az
állatorvossal ez ügyben már beszéltem -, hogy a chipbeültetés tényleg egy jó megoldás lenne
az eltőnt kutyákra. A Búcsú idején rendeztünk is egy próbachippeltetést a faluban, elég nagy
sikere volt. Arról van szó, hogy egy speciális tővel egy rizsszemnyi kis mőanyag kapszulát
beültetnek a kutya bıre alá, amitıl semmi baja nem lesz, és ennek a jelét egy olvasóval le
lehet venni. Ezt is sokan félreértik, ez nem valamiféle mőholdról követhetı dolog, ez a
konkrét, megfogott kutya azonosítására alkalmas csak.

Budavári László képviselı: Akkor ebbıl az 1 millió 800 ezerbıl tegyünk át legalább 500
ezer forintot arra, hogy támogasuk a chipbeültetést a kutyákba. Én annak több hasznát látom,
mert azért 1 millió 800 ezer forintot arra kiadni, hogy hetente egyszer-kétszer megjelenik egy
gyepmester, én azt azért elég húzós összegnek gondolom. Ha már azt gondoljuk, hogy ez a
probléma olyan mértékő, hogy foglalkozni kell vele – ezt én elfogadom -, akkor olyan helyre
tegyük ezt a pénzt, aminek érezhetıen van is értelme. Akkor támogassuk inkább a
chipbeültetést 20-30-50% összeggel, teljesen mindegy, annak több értelmét látom, minthogy
bedobjuk egy ilyen feneketlen zsákba.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Az a helyzet, hogy azzal, hogy támogatod, nem biztos
hogy igénybe fogják venni. Ha a chipbeültetést megszorzod a kutyák számával… Maga a chip
1000-2000 Ft között van, ha jól tudom. Beültetéssel, mindennel együtt olyan 4-7000 Ft-ért
rakják be, és regisztrálják a kutyát, tehát ha ezt megszorzod több mint 2000 kutyával, nagyon
jelentékeny összeg jön ki. Mint mondtam, ezt kellıképpen elı kell készíteni. Teljesen
egyetértek, és mint mondtam, próbaképpen már végeztünk is olyan felméréseket, hogy
mennyi a lakosság hajandósága. Egyelıre elég jól fogadták. Egy értékesebb, fajtatiszta
kutyánál még elemi érdeke is a tulajdonosnak, hogy adott esetben visszakereshetı legyen,
hogy tudja azonosítani a kutyáját, ha például elveszik.
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Földesi János képviselı: Ez egy picit hasonlít a roncsautó elszállításra. Azt is mi fizetjük, és
akkor majd lesz valahogy. Ez is egy ilyen, mi fizetjük, és aztán vagy befolyik belıle valami,
vagy nem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: A rendeletalkotásnak meg kell nézni a jogi formuláját,
hogy hogy lehet kötelezni, és egyáltalán mennyire tudunk felkészülni erre.

A 750000 sz. szakfeladathoz képviselıi hozzászólás, kérdés nincs.

370000 – szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt egy tétel szerepel, egy tervezés, amely egy problémás
pontja a szennyvízcsatornának. Mivel teljes egészében solymári szennyvízet vezet, ezért
ennek a tervezése saját költségünk.

A 370000 sz. szakfeladathoz képviselıi hozzászólás, kérdés nincs.

901215 – Településtisztasági szolgáltatás
Dr. Szente Kálmán polgármester: Itt azok a szennyvízszippantási számlák szerepelnek,
amiket visszafizetünk támogatásként.

A 901215 sz. szakfeladathoz képviselıi hozzászólás, kérdés nincs.

381101 – település hulladék összetevıinek vál.elk. begyőjtése
Dr. Szente Kálmán polgármester: A decemberi döntés szerinti számokkal terveztünk.
Végére értünk a lapoknak.
Kedves képviselı társak, a mai napirendünkön külön véghatározatot nem kell hoznunk.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: A cafeteriáról még beszélni kell.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Valóban, errıl még nem beszéltünk. Kérem, akkor errıl
beszéljen mindenképpen a sok illetékes bizottság.
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Horányi Márton képviselı: Azért kérek csak szót polgármester úr, mert ezt a témát a
Pénzügyi Bizottság újra tárgyalni fogja, és hogy a dolgokat összefoglaljam. Ígérem nem
leszek hosszú, de nem tudok megállni két megjegyzést, elnézést kérek. Az egyik, hogy ettıl
kezdve szerintem a polgármester úr nem hivatkozhat majd arra, hogy ı nem ért a
költségvetéshez, mert hát végül is ı vitte végig. Rosszmájú volt a dolog, elnézést kérek, de
nem tudtam megállni. A másik pedig, hogy örültem, hogy a Testület végig bírta ülni a
költségvetést, a pénzügyi iroda vezetıje nem bírta végigülni, pedig hát végül is az ı munkája.
Ezért nem kérek elnézést, ha megengeditek. Akkor nagyon gyorsan, röviden, hogy egyértelmő
legyen, intézményeknél: az iskola viszonylatában pótléklistát kapunk, büfészerzıdést kapunk,
illetve a tarktorral kapcsolatos ügyek. Az óvodánál szintén pótléklistát kapunk, a traktornak
ott is a bevétele belekerül, illetve a hibás tervezés átvezetésre kerül, ha jól emlékszem. Lustige
Zwerge: pótléklista és a traktorra kapunk módosítást. Az Ezüstkornál csak a pótléklista az ami
átjön, illetve a Mővelıdési Háznál is csak a pótléklista. Ezt a sok mindent, amit most
módosítgattunk, gondolom Érchegyi Laci vezette. Én is próbáltam jegyzetelni, de azt nem
sorolom fel. A másik oldalról viszont a Hivatalnál – és csak az elvi dolgokat mondtam -,
kérdés volt az adóváltozások, többletkiadásainak hatására kérünk a pénzügyi vezetıtıl
információt. Az intézményfinanszírozás Önkormányzatra esı részére is – mivel meg van az
adat, csak ki kell írni – kérünk információt. Kértük és kérjük ismételten a 2009. évi beruházási
keret elszámolását. Látnunk kell, hogy tényleg a valóságról beszélünk-e. Megmondom
ıszintén, én a magam részérıl ezt egy alap tételnek tartom ahhoz, hogy az idei költségvetést
végszavazhassuk. Ahogy most is szavaztunk dolgokról, azok bekerültek. Az összes, ami
korábban határozatként, vagy bármlyen módon, de testületi döntésként született, ezt akartam
kérni a pénzügyi vezetıtıl, hogy ismételten kérem, tekintse át, hogy tényleg minden beépülte. Mivel a koncepciónk is határozat volt, nézze át a koncepciónkat, hogy az alapján készült-e
az idei költségvetési tervünk. Kifejezetten felhívnám a figyelmét a beruházásokra vonatkozó
koncepcióban megjelölt elvárásokra. Beszéltünk még az Opel telekrıl, ami szintén bele
tartozik ebbe a dologba, mert tavalyi tétel volt. Egy dolog van nekem felírva, amirıl eddig
még nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy lépni kellene ebben az ügyben, és 2010-ben be
kellene tervezni, még mielıtt elévülnek ezek a dolgok. Nevezetesen arról van szó. hogy a
csatorna rákötési díjak legnagyobb része nem hozzánk folyik be, hanem a csatorna
társasághoz, vagy a Közcsat-hoz rosszabb esetben. A csatorna társaságnak ezekhez a díjakhoz
igazából semmi köze, viszonya nincs, de megkapta ezeket a pénzeket. Én azt szeretném kérni,
hogy ott történjen egy egyeztetés, és ami minket illet, az a miénk lenne. Nem számoltunk
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ezekkel a pénzekkel, de szükségünk van rá szerintem, mire ki fog derülni, hogy hogy állunk.
Ez egy plusz bevétel, amit én szeretnék körüljárni, hogy mennyi ennek a háttérrésze. Én
ezeket írtam fel. Szeretném kérni jegyzı úr, vagy polgármester úrnak a segítségét: hétfıre van
tervezve Pénzügyi Bizottság, nem csak a meghívókat kell eljuttani, mert az lehet, hogy
viszonylag egyszerő, de korrigált anyagokat is kellene kapni. Lesz hétfın Pénzügyi Bizottság?
16h-ra van tervezve, kimegy-e a meghívó, kimegy-e az anyag úgy, hogy azt érdemben át is
lehessen nézni? Én senkit nem akarok a bizottsági tagok közül arra kényszeríteni, hogy a
vasárnapját, vagy a hétvégéjét ezzel töltse. Én már mikor ez így be lett tervezve, akkor
jeleztem, hogy szerintem ez egy kissé feszített. Én át fogom nézni, de azért mégis csak öten
vagyunk a bizottságban, tehát nem tudok mások nevében nyilatkozni. Dönteni kellene az
Oktatási Bizottsággal tartandó együttes ülés idıpontjáról is. Erre is kérnénk javaslatot, vagy
segítséget, hogy hogy legyen ez a mostani két ülés. A jegyzı úr segítségét kérnénk abban,
hogy beérkeztek au elszámolások, a 2010. évi pályázatok, ezeket információink szerint
korrekten összegyőjtötték, leiktatták, tehát egyben van az egész. Az elmúlt években
Novoszádek tanár úr és Érchegyi úr készített ebbıl kivonatot. Megvan a metodika, a táblázat,
mionden megvan rá, de az idei évben nekünk ugye sem lehetıségünk nem lesz, sem idınk
nem lesz ezt keddig feldolgozni. Abban kérnénk a Hivatal segítségét, hogy ne kelljen minden
alapítványnál a bizottságoknak 10 oldalt átnéznie, hanem lényegre törıen, ahogy az elmúlt
években is kigyőjtötték a táblákból. A Hhivatal segítse ezt az elıkészítı munkát, hogy a két
bizottságnak tényleg csak tárgyalnia és döntenie kelljen.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Én úgy látom, hogy a sarokszámok azok nagyjából
megvannak, tehát a költségvetés számszaki részét a hétfıi pénzügyi bizottsági ülésre akár a
mai nap folyamán estefelé ki tudjuk küldeni.

Horányi Márton képviselı: Igen, csak a probléma az, hogy sokan már otthon lesznek.
Nyomtatni illetve lekezelni ekkora anyagot nem tudom, hogy lehet.

Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Elnök úr mit javasol eben az esetben akkor?

Horányi Márton képviselı: Azt mondod, hogy ma ki lesz küldve elektronikusan, akkor én
holnap reggel bemegyek az irodába és kinyomtatom, én meg tudom oldani.
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Dr. Beregszászi Márk mb. aljegyzı: Az anyagot ki tudjuk ma küldeni elektronikusan. Hogy
nyomtatni kitudjuk-e, nem tudom, megpróbáljuk.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Egy fél mondatot szeretnék mondani, amit említettél
Marci, az folyamatban van, tehát már leültünk tárgyalni. Valóban vita avan a csatorna társulat
és az Önkormányzat között, hogy kinek jönnek ezek a régi érdekeltségi hozzájárulások. Most
tisztázzuk az ezzel kapcsolatos megállapodásokat. Melyik ütem hova tartozik, mi volt az
egyes ütem, mi volt a kettes ütem, mi zárult már le. Ezt valóban tisztázni kell, el is kezdtük az
ezzel kapcsolatos tárgyalásokat.

Rétfalvi József képviselı: Én azt szeretném kérni a Mőszaki Bizottság ülésére - mivel nem
biztos, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésére el tudok majd menni -, hogy a koncepcióhoz
viszonyítva mennyi lesz valójában a beruházási keretünk. AEzt szeretném, ha ezt a Mőszaki
Bizottsági ülésre, csütörtökre megkapnánk. Véleményem szerint egy testületi határozat
kimaradt a költségvetésbıl. A tavalyi évben volt egy olyan határozat, hogy a Helyi
Értékvédelem alá került két épület, ami a tulajdoni lapon bejegyzésre is került. A Testületnek
van egy olyan döntése, hogy a Magyar Feri bácsi házának megvételére a József Attila utcában
a polgármester úr tárgyalásokat kezdeményezzen, errıl nem tudunk semmit, a
költségvetésben pedig nincs benne.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Már mondom is: a Képviselı-testület vételárnak az
eladók által kért vételárnál kb. 7 millió forinttal kisebb összeget jelölt meg. Az eladók
közölték, hogy ez még tárgyalási alapnak sem megfelelı számukra. Én ezt írásban is
megtettem feléjük. A maximum árat javasoltam, ami itt a testületi ülésen elhangzott. Egyelıre
úgy tőnik, hogy ez nem realizálódik.

Napirend utáni kérdések:
Kıvári András képviselı: Azt szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy van-e még
valami akadálya annak, hogy a Vasút utca-Terstyánszky utca keresztezıdésben, azon a
bizonyos gyalogátkelıhelyen ki legyenek építve a parkolásgátló oszlopok, hogy egyrészt
rendszeresen ne törjék ki a gyalogátkelı táblát, másrészt ne tudják kikerülni a gépjármővek a
buszmegállón keresztül a forgalmat?
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Dr. Szente Kálmán polgármester: Egyetlen akadálya van, nem jutottunk még el odáig, hogy
kimenjünk közlekedésmérnökkel megnézni, hogy tehetünk-e ki oda ilyet. Itt ugye felmerül az
a kérdés, hogy kinek a területe, ez Pemák terület, plusz magánterület is van benne.
Tulajdonképpen egyet tudnánk tenni, hogy kirakunk egy ládát, amit aztán az útellenır
összeszed és elvisz, adott esetben, ami nekünk nem lenne jó. Én közlekedési szakemberrel
szeretnék kimenni oda, és megnézni, hogy hova tehetjük egyáltalán, ugyanis ott azokra az
ingatlanokra be is állnak ezeken a területeken keresztül, úgyhogy akárhova nem rakhatjuk. Ott
van egymás mellett két kapu is. Ennyi akadálya van egyelıre annak, hogy kitegyük. Rajta
vagyunk az ügyön.

Földesi János képviselı: Két dolog: az egyiket ismered, nyilván tudod, Solymár tábla
áthelezése. Van-e e tekintetben valamiféle változás, hogy a Solymár tábla végre oda kerüljön,
ahova szeretnénk, vagy ha oda nem engedik, akkor miért nem engedik a közigazgatás
határára, ahova való. Másik kérdésem: említetted, hogy januártól már az új ’solymar.hu’
honlap fog mőködni. Ez most valamilyen oknál fogva ’solymar.szinhaz.hu’ oldalon van
jelenleg. Gondolom, még fejlesztés alatt van, és akkor nincs még kész a végleges verzió?
Mert az nem ’szinház.hu’ lesz, remélem.

Dr. Szente Kálmán polgármester: Nem, jelenleg a Színház.hu nevő szolgáltatónál van a
’solymar.hu’ domain, ez át fog kerülni egy másik tárhelyre. A honlap mondjuk úgy, hogy
feltöltés alatt van, tehát kész az egész dizájn, szerintem gyönyörő. Tulajdonképpen azért nem
élesítettük még, mert az elmúlt kb. 4 hétben 3-4 ember a Hivatalban, köztük jómagam is
folyamatosan töltjük. Tehát ha felkerül, akkor egy olyan honlapot szeretnénk feltenni, ahol
nem minden második linknél az van, hogy „under construction”, vagy valami ilyesmi, mert az
nem igazán tölti be a szerepét. Sosem merek ilyen dolgokban pontos végdátumot mondani, de
lehetséges, hogy a jövı héten éles lesz. Természetesen arról azonnal tájékoztatom a
képviselıket. Annyiban segíthetnének a tisztelt képviselı társak – ezt még nem kértem -, hogy
a jegyzınek vagy nekem küldött e-mailben írjátok le, hogy a képviselırıl mi szerepelhet a
honlapon, kép, telefonszám, mobil, e-mail cím stb. Tehát mi az, amit a képviselı publikálni
enged. Általánosságban egy kéviselı neve és címe jelenik meg egy honlapon, aztán hogy ki
mit enged megjelenni magáról, az már az ı személyes döntése. Azt kérem, hogy ezt a döntést
mindenki hozza meg, és errıl elektronikusan – vagy akár szóban is – tájékoztassa a jegyzı
úrat. Jelenleg négyen vagyunk a Hivatalban, akik töltögetjük a lapot, de alakul már szépen.
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14 óra 55 perckor a polgármester a nyilvános testületi ülést bezárja.
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