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ZÁRT ÜLÉS:
11. 170/2009. sz. elıterjesztés: A PEMÜ Zrt. területrendezési és adóügye
(Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 155/2009-H; 156/2009-H
12. 171/2009.
sz.
elıterjesztés:
PEMÜ
Sporttelep
(Polgármester)
NEM SZÜLETETT HATÁROZAT
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az ülést ezennel megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 14 fı, hiányzik 0 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Dauner nrik, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Emesz Lajos, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı jegyzıkönyvet
Dauner László - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a napirendet.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ elnöke, képviselı:
Itt szeretném ismertetni a 2009. október 15-18 között tartandó solymár és Wüstenrot között
fennálló 20 éves partnerkapcsolat megünneplésének programját.
2009 október 15. (csütörtök)
Ca:18.00 Vendégek( delegáció + kórus) érkezése Solymárra (Templom tér )
Fogadás az iskola tornatermében.
Köszöntı: Dr. Szente Kálmán + NKÖ elnök
Dalos köszöntı:Solymári Férfikórus
Közös vacsora, közremőködik a Schaumarer Musikanten Zenekar
Elszállásolás
( delegáció : Aranykorona, Edelweiss és Gondola– Panzió
Neuhütteni kórus: férfikórus tagjainál)
2009.október 16.(péntek)
Reggel
Reggeli a szálláshelyen
8.15
Delegáció parlamenti látogatásra indul, majd a Vásárcsarnokba
Férfikórus vendégeivel a szentendrei Skanzenbe látogat.
13.00
Visszaút Solymárra
15.00
Ünnepélyes képviselıtestületi ülés a partnerkapcsolat megújítására
Helyszín: Apáczai Csere János Mőv.Ház.
Közremőködnek:
Neuhüttenti „Sängerlust „ Férfikar
Solymári Kultúrcsoportok
Üdvözlı beszédet mond:
Heinz Naegele –Wüstenrot polgármestere
Dr. Szente Kálmán – Solymár polgármestere
Emlékeket idéz:
Ernst Schlagenhauf – Wüstenrot egykori polgármestere,
a partnerkapcsolat alapítója,
Dercsényi Péter –Solymár egykori polgármestere
17.00
Vacsora a szálláshelyeken
19.00
Indulás a különhajóhoz ( Batthyány tér – Táncsics )
( Vendégek, képviselık, vendéglátók, Asszonykórus, Mini Sramli )
20.00-22.00 Sétahajózás –Budapest fényei
2009.október 17. (szombat)
Reggel
Reggeli a szálláshelyen
Délelıtt: lehetıség kapcsolat kiépítésre
11.00
„Régi mesterségek” kiállítás megtekintése a Múzeumban
12.00-13.00 Ebéd – szálláshelyeken
16.00
Solymári Férfikórus jubileumi koncertje
18.30
Közös vacsora az iskola tornatermében
20.00
Ünnepi mősor a vendégek köszöntésére
Kellemes együttlét – partnerkapcsolat ápolása
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Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ elnöke, képviselı:
2009.október 18. (vasárnap)
Reggel
Reggeli a szálláshelyeken
Ca. 8.00
Vendégek hazaindulnak
Pénteken egy ünnep testületi ülést tartunk. Kérem, hogy ezen az ülésen legyünk jelen kellı
számban.
Földesi János, képviselı:
Tudjuk- e azt, hogy a solymári körzeti megbízottak dolgoztak e vagy sem, amikor a PEMÜ
elıtt súlyos baleset történt. Szeretném, ha errıl megfelelı tájékoztatást kapnánk. Hogy lehet
az, hogy két körzeti megbízott van és egyik sem ér rá? Másfél óra után sem jött ki senki.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Elsıként Vígh Béla érkezett majd a közterület felügyelı is megérkezett. Én úgy tudom, nem
hivatalosan, hogy a PEMÜ elıtti járda egyik oldaláról is elindult egy gyalogos, a másik
oldaláról is majd amikor a zebra közepén járhattak ez suzuki típusú gépjármő rájuk
kanyarodott és elütötte ıket.
Földesi János, képviselı:
De a körzeti megbízottak közül senki sem volt kint.
Horányi Márton, képviselı:
Ez egy nagyon súlyos dolog errıl készüljön határozati javaslat és tiltakozzunk az adott
szakminisztériumnál.

1. számú napirend: 159/2009. számú elıterjesztés: A 2009. évi I. féléves
beszámoló.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A vonatkozó jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó és
részben önállóan gazdálkodó intézmények elkészítették az önkormányzat 2009. I. félévi
beszámolóját.
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási fıösszegét,
2.913.909 ezer forintban állapította meg, ahol a halmozódás mentes fıösszeg 2.387.598 ezer
forint volt.
Solymár Nagyközség Önkormányzata a 2009. I féléves beszámolóját a többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet elıírásai alapján készítette el.
A Képviselı-testület 4/2009. (III. 9.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
2.913.909 e Ft-ban, halmozódásmentes bevételi és kiadási elıirányzatait pedig 2.387.598 eFtban állapította meg.
A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat
határozata alapján 5.914 eFt összeggel épült be az önkormányzat költségvetésébe.
A féléves gazdálkodás során a Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési rendeletét
nem módosította.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A gazdálkodási idıszak során az Országgyőlés és a Kormány hatáskörében több esetben
történt elıirányzat módosítás, melyek a jogszabályi elıírások szerint, a Magyar Államkincstár
értesítésével kerültek könyvelésre és a 11/2009.(09.25.) számú KT rendelet jóváhagyott.
Az önkormányzat gazdálkodása az elsı félévben kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzati
bevételek összesen 914.369 eFt-ot tettek ki, ezzel szemben a kiadások összesen 973.850 eFt
volt. A mőködési (923.449 eFt) és a felhalmozási (50.401 eFt) kiadások, valamint a mőködési
(911.230 eFt) ill. felhalmozási (3.139 eFt) bevételek közötti különbség a lejárt 180.000 eFt
betétlekötésekbıl és a kamatokból került finanszírozásra.
A helyi adóbevételek teljesítése kismértékben alulmaradt az idıarányos teljesítéstıl, továbbá
az építésügyi és talajterhelési díj 47 %-al alulmaradt az idıarányos összegtıl.
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel lényegesen elmaradt a
betervezett összeg idıarányos részétıl.
A bevételek, valamint kiadások idıarányos teljesítése elmaradt a költségvetésben
tervezettektıl. Ennek legfıbb oka a beruházásokra tervezett bevételek és kiadások
elmaradása.
Részletes indoklások az érintett intézmények beszámolójában találhatók.
I. Önkormányzat bevételeinek alakulása
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-a:

2.913.909 eFt
2.941. 824 eFt
914.369 eFt
31 %

Az elızı év azonos idıszakához képest a bevételek teljesülése 14 %-al magasabb volt.
Az Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek részelıirányzatait és azok teljesítését, bevételi
forrásonként a 2. számú melléklet, címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
II. Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak alakulása
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-a:

2.913.909 eFt
2.941.824 eFt
973.850 eFt
33 %

A költségvetés mőködési kiadásainak eredeti és módosított elıirányzatát, illetve azok
teljesítését kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet mutatja. Az
Önkormányzat teljes kiadását, mőködési és felhalmozási bontásban, címenként az 5. sz.
melléklet szemlélteti.
Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait címenként a 6. sz. melléklet tükrözi. A
felhalmozási kiadásokat (beruházások) célonként részletesen címek szerinti bontásban a 8. sz.
melléklet, míg a felújítások célonkénti részletezését, szintén címenként megbontva a 7. sz.
melléklet mutatja.
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése szakfeladatonkénti bontásban a 9.
sz. mellékletben, míg a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítése
mérlegszerően szembeállítva a 11-12.sz. táblázatban látható.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai intézményi bontásban
1. Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésében tervezett kötelezı és önként vállalt
mőködési feladatainak idıarányos részét ellátta.
Feladatainak teljesítése érdekében bevételeket realizált és kiadásokat teljesített. Mind a
bevételi, mind a kiadási teljesítés elmaradt az idıarányos elıirányzattól, a bevételek 31 %-ban
realizálódtak, a kiadások 33 %-ban teljesültek.
Bevételein belül a mőködési bevételek 42 %-ban, a felhalmozási bevételek pedig 0,4 %-ban
teljesültek. A kiadásokon belül a mőködési kiadások 51 %-os teljesítést, míg a felhalmozási
kiadások 5 %-os teljesítést mutatnak.
1.1

1.1.1

Bevételei (3. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

2.339.419 eFt
2.367.121 eFt
615.680 eFt
26 %

Mőködési bevételek alakulása részletesen

Az alaptevékenység bevételeinél a teljesítést több tényezı együttes hatása eredményezte. Az
intézmények egyéb sajátos bevételei jogcímen 25 %-os teljesítést realizáltunk.
Kamatbevételeinknek az idıarányoshoz képest 106 %-os túlteljesítése a rövid futamidejő
lekötések kamataiból adódik.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek realizálása az idıarányostól mindössze 2 %al maradt el, ami a tervezési pontosságon belül van.
A helyi adók bevételei 5 %-kal maradtak el az idıarányos teljesítéstıl / 2. sz melléklet
3/3.oldal/. Az építményadónál az elmaradás 7 %, az iparőzési adónál 5 % az idıarányos 50
%-hoz viszonyítva. Az adóiroda elızetes becslése szerint a helyi adók bevétele év végére
várhatóan a költségvetésben tervezettek szerint alakul.
Gépjármőadóból a tervezett 52 %-a már befolyt, és a pótlékok, bírságok beszedése is 75 %-os.
Összességében az átengedett központi adók teljesülése 53 %-os volt.
Környezetvédelmi bírság az elsı félévben nem folyt be, talajterhelési díj 2 %-on, az
építésügyi bírság 4 %-on teljesült. Az önkormányzati lakások befolyt bérleti díjával (67 %)
együtt, az Önkormányzat sajátos bevételeinek teljesülési szintje 48 % volt.
1.1.2 Felhalmozási bevételek alakulása részletesen:
A Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei az elıirányzathoz képest 6 %-os volt.
1.2 Kiadásai (4-5-6.-7-8-9 sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés
Teljesítés %-ban:

2.199.117 eFt
2.226.819 eFt
615.161 eFt
28 %
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A kiadási elıirányzatok idıarányostól lényegesen alacsonyabb teljesítése több kiadási tényezı
együttes hatásának eredménye, melyek kiemelt elıirányzatonként a következıképpen
alakultak.
1.2.1 Mőködési kiadások
A rendelkezésre álló kiadási elıirányzatok felhasználására a Hivatal céljaival, feladataival
összhangban, költségvetésének megfelelıen került sor.
Személyi jellegő juttatások (4. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

171.476 eFt
171.476 eFt
73.316 eFt
43 %

A személyi jellegő juttatások elıirányzatának teljesítése némiképp az idıarányos alatt
alakult.
- A rendszeres személyi juttatásoknál keletkezett 7 %-nyi kiadási megtakarítást az
átmenetileg üres álláshelyek, és kis részben a betegállományok miatti megtakarítás
eredményezte.
Munkaadókat terhelı járulékok (4 sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

53.137 eFt
53.137 eFt
23.596 eFt
44 %

A munkaadói járulékok teljesítése a személyi kiadások teljesítésével párhuzamosan alakult.
Az 1 % eltérés a járulékigény elıre nem látható változása miatt (pl. táppénz) is adódhat, ill. a
tervezési pontosság alatti.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (4. sz.melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

241.533 eFt
241.533 eFt
135.986 eFt
56 %

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások teljesítése 6 %-kal haladta meg az idıarányos
részt.
Pénzeszközátadás, egyéb támogatások
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

610.503 eFt
625.503 eFt
335.916 eFt
54 %
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezen belül az intézmények finanszírozása 4 %-al haladta meg az idıarányost.
finanszírozási igények teljesítése minden esetben az intézményvezetı kérésére, külön
engedély alapján történt.
Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások (4. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

37.900 eFt
37.900 eFt
16.838 eFt
44 %

A szociális ellátásoknál látható megtakarítást is több tényezı okozza:
• Az idıszakos karácsonyi segély II. félévben esedékes,
•
a lakásfenntartási támogatásokra tervezett összegnek 40 %-a, rendszeres szociális
segély 30 %-a, az átmeneti szociális kölcsön 69 %-a, étkeztetési támogatás 69 %-a, a
közgyógy ellátásra tervezett összeg 22 %-a realizálódott pénzügyileg az I. félévben. A
normatív ápolási díj 52 %-os, az egyéb ápolási díj 55 %-os teljesítésének együttes hatásaként
alakult az összességében 44 %-os teljesítés.
1.2.2 Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások (6,7,8. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

1.088.476 eFt
1.088.476 eFt
38.071 eFt
3 %

A felhalmozási kiadási megtakarítás oka a tervezett beruházások elhúzódása. A beruházási
kiadásokat célonként részletesen a 8. sz.melléklet, a felújítási kiadásokat részletesen a 7. sz.
melléklet szemlélteti.
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények
2.1 Ezüstkor Gondozási Központ

Bevétel (3. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban

Kiadási elıirányzat (4-5-6. sz. melléklet)
829 eFt
829 eFt
379 eFt
46 %

Eredeti elıirányzat:
39.463 eFt
Módosított elıirányzat: 39.463 eFt
I.félévi teljesítés:
15.968 eFt
Teljesítés %-ban:
40 %

Az intézmény elsı féléves költségvetésének teljesítésérıl készített indoklás mellékletben
csatolva.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2.2 Apáczai Csere János Mővelıdési Ház

Bevételek (3. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban

Kiadás (4.-5-6 sz. melléklet )

11.827 eFt
11.827 eFt
6.101 eFt
52 %

Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

77.366 eFt
77.366 eFt
35.608 eFt
46 %

Intézményvezetı által készített szöveges indoklás csatolva.
2.3 Német Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek (3. sz. melléklet )
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés
Teljesítés %-ban

Kiadás (4.-5-6 sz. melléklet )

5.701 eFt
5.914 eFt
3.701 eFt
63 %

Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

5.701 eFt
5.914 eFt
3.466 eFt
59 %

Kisebbségi Önkormányzat határozatával elfogadta az I. féléves tevékenységérıl szóló
beszámolóját (mellékelve).
2.4 Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

Bevételek (3. sz. melléklet )

Kiadás (4.-5-6 sz. melléklet )

Eredeti elıirányzat:
2.903 eFt
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
2.903 eFt
Módosított elıirányzat:
I. félévi teljesítés
1.628 eFt
I. félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban
56 %
Teljesítés %-ban:
Intézményvezetı által készített szöveges indoklás csatolva.

39.032 eFt
39.032 eFt
19.048 eFt
49 %

3. Önállóan gazdálkodó Intézmények:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola valamint a
Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásáról készített szöveges beszámoló mellékelve.
Tájékoztató a helyi adók elsı félévi alakulásáról (13. sz. melléklet)
Eredeti elıirányzat:
Módosított elıirányzat:
I.félévi teljesítés:
Teljesítés %-ban:

591.814 eFt
591.814 eFt
270.907 eFt
46 %

Az Önkormányzat helyi adóbevételei a költségvetésben tervezett elıirányzatokhoz képest
46 %-ra teljesültek. Az adózás sajátosságaira figyelemmel az éves elıirányzat teljesítése
prognosztizálható.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának alakulásáról
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások teljesítése az együttmőködési megállapodásban
rögzített ütemezés szerint történt. A támogatási tartalék felhasználását a 14. sz. táblázat, az
alapítványok és egyéb támogatások felhasználását a 15. és a 15/a. táblázat szemlélteti.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az anyagokat már megkaptátok.
Horányi Márton, képviselı:
A PB. ülésen két témában hoztunk határozatot.
Az elsıben a 2009. I. félévi beszámolót tudomásul vételre javasoljuk a testületnek.
Sajnos jelentıs mőködési hiányok tapasztalhatók, kérem a mőködési egyensúly
helyreállítását. 11. 12. sz. melléklet. A pénzügyi iroda felıl én nem akarok ítéletet mondani,
ık ezt megnézték és azt mondták, hogy az év végéig kiegyenesítésre kerül.
Úgy tőnt, hogy a zárolt tételek feloldhatóak.
Megkérdeztük a pénzügyi iroda vezetıjét és ı nem látja meglapozottnak a zárolást az
intézmények esetében mivel ık betartották a költségvetést és a zárolt tételeket is betartották.
A hiány a hivatalnál van. Itt két lehetıség van: A testület fenntartja a zároltást vagy pedig és
ez volt a többségi vélemény, hogy a köztisztviselıi tiszteletdíjakat teljes egészében tartsuk
továbbra is zárolva a jutalom keretet 25% zároljuk a többi kiosztható, ez novemberre marad.
Hosszú vitánk volt errıl. Nem tudtunk jó döntést hozni. Ebben kellene dönteni.
Földesi János, képviselı:
A zárolásnak feltétele volt, hogy megvizsgáljuk hogyan teljesülnek az adóbevételek állásai.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az adóbevétel több mint 600 millió forintot tesz ki, az adócsoport vezetıje szerint a bevételek
teljesülni fognak.
Földesi János, képviselı:
46 %-on áll az adóbevétel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, de ebben nincs benne a szeptember.
Horányi Márton, képviselı:
A pénzügyi iroda azt mondta, hogy tartható.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kell külön a zárolásról szavazni?
Földesi János, képviselı:
Nem lenne jobb egy új rendelet?
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Minısített többséggel.
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Budavári László, képviselı:
Már lassan egy éve valahogy a pénz iroda táján elég zavaros a helyzet, engem a személyi
vonzata érdekel?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pénzügyi irodánk jelenlegi helyzete nagyon hasonlít egy kórházéhoz melyben nincsenek
orvosok csak ápoló személyzet van. A jegyzı úr most kiírja a pályázatot a vezetıi állásra, ám
az a kérdés fog e jelentkezni valaki?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 2 fı tartózkodással a testület 145/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy
az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásról készített költségvetési beszámolót
tudomásul veszi.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ elnöke, képviselı
Ami a német kisebbségi képviselık tisztelet díját illeti az a félévhez volt kötve szeretném, ha
ezt kivennénk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mi legyen?
Horányi Márton, képviselı:
Döntsük el, hogy egységesen kezeljük vagy sem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy feloldjuk e a tiszteletdíjak zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 5 igen szavazattal 1 fı nem és
8 fı tartózkodással a testület nem fogadta el a képviselıi tiszteletdíjak zárolásának
feloldását.
Marlokné Cservenyi Magdolna, NKÖ elnöke, képviselı
Kérem jegyzıkönyvbe venni, hogy én tiltakozom.
Földesi János, képviselı:
Akkor most mi lett a döntés?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az, hogy egységesen kezeljük. Arról szavaztunk, hogy maradjon zárolva a tiszteletdíj.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk- e a rendelet módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem
és 3 fı tartózkodással a testület elfogadja a 13/2009. (X.13.) számú rendelet módosítását
az alábbiak szerint:

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
13/2009 (X. 13.) rendelete
az önkormányzat költségvetésérıl szóló
4/2009. (III. 9.) sz. Ö. rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91. § (1) és a 10. § (1) a. bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rend. 32. § alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (III. 9.) sz. rendeltét
(továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §.
/1/ A „R” 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselı-testület a következıkben felsorolt tételeket, a 2009. III. negyedévi
beszámoló elfogadásáig zárolja: polgármesteri hivatal, községi iskola, óvoda, szociális
gondozóközpont, mővelıdési ház, Lustige Zwerge óvoda jutalomkeretének 25 %-a, valamint
a képviselıi tiszteletdíjak 100 %-a, beleértve a német kisebbségi önkormányzati képviselık
tisztelet díját is.”
2. §
/1/ A „R” 22. § (2) bekezdése törlésre kerül.
3. §
/1/. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 160/2009. számú elıterjesztés: A költségvetési rendelet
módosítása.
Kıvári András képviselı kimegy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2. számú költségvetési rendelet módosítása:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete 4/2009. (III. 9.) sz. rendeletében
2 913 909 ezer forintban állapította meg a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási
fıösszegét, ahol a halmozódás mentes fıösszeg 2 387 598 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 53§. (1), (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
testületi döntéssel megváltoztathatja.
A rendelet tervezet tartalmazza:
- A bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatása 1. sz. melléklet
- Címrend szerinti kimutatás 2. sz.melléklet
- Az önkormányzat címrendje 3. számú mellékleteket.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2009. 09. 30-án tárgyalta.
A képviselı-testület 144/2009. (IX. 25.) sz. határozatával a pedagógiai szakszolgálat tervezett
kiadásait és bevételeit elfogadta.
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének halmozódás mentes fıösszege 2 424 656 eFt-ra módosul.
A hivatal fejlesztési céltartaléka: 7 007 eFt, mőködési céltartaléka: 16 784 eFt, egyéb
általános tartaléka (NKÖ, LZ, EGK, MH, Iskola, Óvoda): 3 528 eFt.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3. számú költségvetési rendelet módosítása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete 4/2009. (III. 9.) sz. rendeletében
2 913 909 ezer forintban állapította meg a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási
fıösszegét, ahol a halmozódás mentes fıösszeg 2 387 598 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 53§. (1), (2)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését
testületi döntéssel megváltoztathatja.
A rendelet tervezet tartalmazza:
- A bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatása 1. sz. melléklet
- Címrend szerinti kimutatás 2. sz.melléklet
- Az önkormányzat címrendje 3. számú mellékleteket.
A rendeletmódosítás tervezetét a Pénzügyi Bizottság 2009. 09. 30-án tárgyalja.
Az elıterjesztett költségvetési rendelet módosítását követıen az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének halmozódás mentes fıösszege 2 428 753 eFt-ra módosul.
A hivatal fejlesztési céltartaléka: 12 455 eFt, mőködési céltartaléka: 0 eFt, egyéb általános
tartaléka (NKÖ, LZ, EGK, MH, Iskola, Óvoda): 3 813 eFt.
Horányi Márton, képviselı:
A PB ezt a egyhangúlag nem támogatta.
Négy témakörben kértem a módosítások átvezetését:
 Az áfa 5 % korrekciója miatt a költségvetésünk lenullázódott, viszont kértük a
pénzügyi irodát, hogy ezt a dologi kiadások terhére korrigálják.
 Kértük, hogy a Wüstenroti kiadásokat is a megfelelı sorokban jelenítsék meg a
mőködési keret terhére.
 Kértük, hogy a kamatbevételek tervezhetı mértéke 100% kerüljön tervezésre.
 És a 2008. évi pénzmaradvány felosztásáról is döntenünk kell. Ezt is rendbe kell tenni.
Ezek miatt nem fogadtuk el ezt a rendelet módosítást.
A PB. a pedagógiai szakszolgálat módosítást javasolja elfogadásra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor amit a PB nem fogadott el azt visszavonom amíg a pénzügyi iroda azt rendbe nem
teszi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk- e a rendeletet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület elfogadja a 14/2009. (X.13.) számú rendeletet az alábbiak
szerint:
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
14/2009 (X. 13.) rendelete
az önkormányzat költségvetésérıl szóló
4/2009. (III. 9.) sz. rendelet módosításáról

Solymár Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91. § (1) és a 10. § (1) a. bekezdés, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdés, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rend. 32. § alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (III. 9.) sz. rendeltét
(továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
/1/ A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 2 424 656 e Ft-ban
állapítja meg.
kiadási fıösszegét: 2 424 656 e Ft-ban
/2/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
/3/ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
/1/ A „R” 10. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat tartalék keretei:
mőködési tartalék
3 528 ezer forint
mőködési céltartalék
16 784 ezer forint
felhalmozási céltartalék 7 007 ezer forint
3. §
/1/. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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3. számú napirend: 161/2009. számú elıterjesztés: Kert utca megépítése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1.
A tárgyal kapcsolatban 2009. augusztus 17-én megkötött vállalkozási szerzıdésben
nem szereplı elıre nem látható körülmények miatt kiegészítı építési feladatok
elvégzése vált szükségessé. Ezeket a feladatokat nem lehet elválasztani a beruházástól,
a beruházás teljesítéséhez mőszaki okok miatt, feltétlenül szükségesek.
Feladatok tartalmuk és költségük szerint csoportosítva:
Meglévı csapadékvíz elvezetı áteresz kiváltása
Kert utca 0+548 - 0+588 szelvények közötti vizenyıs terület
talajcseréje, és a terület víztelenítése
Ingatlanok gépkocsi behajtóinak hosszméret változásából
eredı mőszakilag szükségszerő pótmunkák
Közmőépítési feladatok
Nyomvonal korrekció

5.662.100,Ft+Áfa
3.619.720,-Ft+Áfa
1.489.961,-Ft+Áfa
423.250,-Ft+Áfa
298.035,-Ft+Áfa

A Schlick Mérnökiroda Kft. által készített és Kutassy Péter mőszaki ellenır részérıl
ellenırzött részletes „Solymár, Hrsz: 4021 Kert utca útépítési, csapadékvíz elvezetési
kiviteli terv kiegészítés” az elıterjesztés mellékletét képezi.
2.

A területen célszerő lenne kiépíteni a közvilágítást, ami azonban nem volt a projekt
része így külön forrás biztosítása szükséges. A közvilágítás kiépítése: földkábeles
megoldással 3.328.818,-Ft + ÁFA.
A Mőszaki Bizottság 2009. október 1.-i ülésén tárgyalta a fentiekre vonatkozó
kiegészítı építési feladatokat, melyek szükségességét elfogadta. Mivel a Kert utca
megépítése KMOP pályázat útján valósul meg, így az elkészített dokumentációt be
kell nyújtani a pályázatkezelıhöz a célból, hogy a támogatási szerzıdés módosításra
kerüljön.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Felmerült néhány költség amivel nem számoltunk és ezek itt tételesen fel vannak sorolva.
PL: a Csapadék áteresz kiváltása: Ami most van az 200 mm és ez nem elég ezért a mély utcán
kellett egy új átereszt építeni.
Kıvári András képviselı visszajön.
Budavári László, képviselı:
Itt kaptunk egy kedvezı ajánlatot az mennyi volt?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az önrész a közmő áthelyezésére ment el, de így is 10-20 millióval olcsóbb lett a kivitelezés.
Ha ezeket jóváhagyják, abban az esetben fel tudjuk venni a 70 % támogatást. Ehhez le kell
folytatnunk a közbeszerzési eljárást.
Rétfalvi József, képviselı:
Nyomvonal korrekció?
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Dr. Vigh Annamária elmegy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez zárt ülés témája volt, ezt be tudjuk rakni.
Schlick András, fımérnök:
A nyomvonal korrekció a Cseresznye utcai végére szól. Ezek a pótmunkák mőszaki
szükségszerőségbıl vannak, amiket minden féle képen meg kell csinálni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közbeszerzési tv. újra módosítani fogják. Mindig akadnak olyan kiadások, amivel nem
számoltunk ilyen most Pl. hogy találtunka föld alatt kusza gázvezetékeket, olyan
vízvezetéket amelynek annyira el voltak öregedve a karmantyúi, hogy cserélni kellett.
Horányi Márton, képviselı:
Kérem, hogy a hitel finanszírozást indítsuk el, hogy ez lehívható legyen, ha szükség van rá.
Amilyen gyorsan csak lehet kérjünk ajánlatot. Ez nem azt jelenti, hogy felvettük a hitelt csak
azt, hogy ha szükség van rá akkor el tudjuk indítani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közbeszerzés elindításáról talán tudnunk dönteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 1. számú határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 146/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
KMOP-2008-2.1.1/B „Belterületi útfejlesztés Solymáron” címő pályázat támogatási
szerzıdése kerüljön módosításra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárást a
támogató szervezetnél indítsa meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 2. számú határozati javaslatot?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 147/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
Kert utca megépítése során, az elıre nem látható közmőépítés, altalaj megerısítés,
behajtóépítés valamint nyomvonalkorrekció építés tárgyában egyszerő, hirdetmény
nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, amelyre meghívja a BOLA 95
Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t. A munkák elvégzésének becsült forrását
12 millió Ft + áfa összeghatárig a beruházási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy az eljárást közbeszerzési tanácsadó és a Közbeszerzési Bizottság
bevonásával indítsa meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 3. számú határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 148/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
Kert utca Mély utcai szakaszán földkábeles megoldással kívánja kialakítani a
közvilágítást. A munkák elvégzésének becsült forrását 3,6 millió Ft + áfa összeghatárig a
beruházási keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
szerzıdéseket a kivitelezıvel és az áramszolgáltatóval kösse meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 4. számú határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 149/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
„Sikeres Magyarországért” elnevezéső hitelprogramban - a 2009. évi költségvetésben
meghatározott beruházási célok megvalósítása érdekében - részt kíván venni. Felkéri a
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításának elıkészítésére.

4. számú napirend: 162/2009. számú elıterjesztés: Lustige Zwerge Óvoda
beruházás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testület 109/2009(VII.24.)számú határozatában döntött a Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi óvoda 118.350.000 Ft bruttó építési beruházásáról.
A Mőszaki Bizottság a 2009. október 1-i bizottsági ülésen tárgyalta a Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi óvoda átépítése – bıvítésének kivitelezésekor fellépı szükséges mőszaki
változtatásokat.
2009. augusztus 10.-én megkötött vállalkozási szerzıdésben nem szereplı elıre nem látható
körülmények miatt kiegészítı építési feladatok elvégzése vált szükségessé. Ezeket a
feladatokat nem lehet elválasztani a beruházástól, a beruházás teljesítéséhez mőszaki okok
miatt feltétlenül szükségesek.
Mivel a közbeszerzési eljárás illetve az óvoda kiürítését követıen lehetett az épület
diagnosztikai felméréseket elvégezni /hiszen addig mőködı intézményrıl van szó/ a tényleges
szerkezeti állapot, a meglévı részeknél csak most tisztázódott.
- Tetıszerkezet
• A jelenlegi tetıszerkezet megerısítése
A jelenlegi tetıszerkezet megtartásával, láng és gombamentesítéssel a szarufákat
megerısítendı, min. 7,5/20 cm pallómagasítással két oldalról, rozsdamentes
csavarkötéssel ellátott megerısített fedélszerkezet létrehozása. A 20 cm magasítás a
vízszintes gerincmagasság létrehozása miatt szükséges. Mivel a jelenleg hiányzó
gerincszelement (10/12) és kakasülıt (5/12) is el kell helyezni. Az ácskötések csak
csavarozottak lehetnek. Ezzel a beavatkozással a jelenlegi tetıszerkezetet meg lehet
hagyni. Természetesen itt is kell az újralécezés és biztonsági fóliaterítés.
Várható költsége : 5.060.000,-Ft + Áfa
•

Teljes fedélszék csere
A jelenlegi fedélszék elbontása és teljesen új visszaépítése. Hagyományos
ácskötésekkel csavarozott kivitelben, fogópáros megoldással, ami a jelenlegi
kötıgerendás fafödémhez való rögzítés teljes elbontásával jár. A fogópárokra
függesztett, tartószerkezetre rögzített hıszigetelt álmennyezet készül. Az idı rövidsége
és az idıjárás miatt meggondolandó ez a megoldás.
Várható költsége: 6.321.754,-Ft+Áfa

- Tőzoltó észrevétele
2009. szeptember 23.-án Légrádi Henrik az érdi tőzoltóparancsnokság képviseletében
helyszíni bejárást tartott a Lustige Zwerge átépítés alatt lévı óvodában. A szomszédok
felé esı tőzfalak kialakításának egyeztetésén kívül kérte a lépcsıház füstmentesítését
is, ami nem szerepel a jogerıs építési engedélyezési határozatban. Ez 1 nm felülető
plusz tetıtéri ablakot és egy új bejárati ajtót jelent, melyet tőz esetén automatikusan
nyitni kell. Várható költsége: 1.132.321,-Ft+Áfa
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
- Padlózat és oldalfalak
Az óvoda foglalkoztatóinak oldalfalán és a padló aljzatában a megengedhetınél
nagyobb nedvességtartalom található. Ennek oka a környezı csatlakozó terepszint
magassága és a vízszigetelés hiánya és a korábban nem megfelelı anyagok
alkalmazása.
Szükségessé vált a falak nedvesedésének kiküszöbölése e célra javasolt anyagok
felhordásával, a falfelület belsı oldalán lélegzı faburkolat felszerelése a bejutott
nedvesség elpárologtatásához, megfelelı – elıre nem tervezett – padló-rétegrend
kialakítása.
Várható költsége: 3.632.932,- Ft+Áfa
A Bizottság javaslata, hogy a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi óvoda bıvítésénél elıre
nem látható körülmények miatt többletköltségként jelentkezı tetıszerkezet csere, tőzoltói
elıírás szerinti feladatok és padló rétegrend megvalósításra kerüljenek, még úgy is, hogy a
kivitelezés befejezésének november 30.-i idıpontja az idıjárásviszonyoktól függıen
várhatóan néhány hetet csúszik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A tetıszerkezet kibontása után derült ki, hogy vagy a szarufákat kell kicserélni, vagy minden
szarufát két oldalról hozzá csavarozással megerısíteni. Drága a tetıszerkezet cseréje. A
tőzoltók egyéb észrevételeket is tettek, és itt van a padlózat teljes szigetelése is, amire szintén
szükség lesz. Ez a többletköltség összesen a teljes beruházás 10%-a.
Budavári László, képviselı:
Néhányan anno jeleztük, hogy egyszerőbb lenne egy újat építeni. És akkor úgy néztetek ránk
mint aki a holdról jött. Akik ezt támadták azok most nézzenek magukba.
Horányi Márton, képviselı:
Cseréljük a tetıt, de akkor már nem lehetne megemelni 1 méterrel és akkor van egy tetıterünk
is, amit késıbb tudunk használni. Ez felháborító, ennek nem jártunk után? A szakértı miért
nem nézte meg?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ahhoz hogy tetıteret csináljunk, az súlyos milliókba kerülne.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Azt mi a legelején jeleztük, hogy felmerülhet annak a lehetısége, hogy többe fog kerülni és
jeleztük azt is, hogy a tetıt fel kellene újítani, új födémmel, mert az utca fölött nincs födém
csak álmennyezet. Ez nem járható födém. Ha járható födémet csinálunk akkor lehet tetıteret
is kialakítani. A hasznos tetıteret 1 m térdfallal tudom elképzelni. Ezt mi az elején jeleztük és
akkor azt mondták, hogy nincs rá pénz.
Horányi Márton, képviselı:
Ezt most le kell cserélnünk.
Szeretném tudni, hogy mi változott, hogy eddig nem kellett csinálni a tetıvel semmit?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A héjazás, fóliázás benne volt, tehát új cseréppel látnánk el.

21

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebben az esetben a faszerkezet, koszorú építésérıl van szó. A többi benne volt. Ezt nem lenne
szerencsés megerısíteni. Ezt mondta a MB. is. Most akkor erre közbeszerzést kell kiírnunk.
Rétfalvi József, képviselı:
Kicseréltük a padozatot, megcsináltuk a tetıt és most a jelenlegi szint magasabban van mint a
foglalkozató szint.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Mi erre is adtunk mőszaki megoldást a két épült között, talajcserével, kaviccsal az óvodánál
50-60 cm szigeteléssel megoldjuk a ház szigetelést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A két épületi közötti vízkivezetés benne volt.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A jobb oldali ház esıvíz elvezetése is benne volt.
Cser Angéla, képviselı:
Hozzunk határozatot. Én azt javasolnám a jövıre nézve, ha szakirányú tervezést akarnak az
intézmények azt önállóan ne rendeljenek meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az intézményi beruházásoknál a tervezéseket a tervellenırnek is látnia kell.
Horányi Márton, képviselı:
Itt csak elıre tudunk menekülni: ilyen nincs hogy elkövetıdik egy hiba és mi finanszírozzuk?
Ez más kasszájára megy. Felháborító.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt csak elıre tudunk menni, de vannak olyan költségek amiket nem láthatunk elıre. Sajnos ez
is többe fog kerülni.
Dauner Henrik, képviselı:
Akkor az 1 méteres térdfal megemelése elvetıdik?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Teljesen át kellene tervezni, új koszorút kellene csinálni.
Rétfalvi József, képviselı:
Azt ne felejtsük el, hogy ez egy vályog épület.
Dauner Henrik, képviselı:
Akkor a negyed éves csúszás van benne.
Budavári László, képviselı:
Ez megint túl lett pörgetve, megint nem volt idınk arra, hogy ezt rendesen átbeszéljük. Azt
hogy a tetı szar volt az eddig is tudtuk.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 150/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
- a Mőszaki Bizottság javaslata, valamint a tervezı költségvetésének figyelembevétele
alapján -, úgy dönt, hogy a Lustige Zwerge Óvoda átépítése-bıvítése beruházás elıre
nem látható építési feladatainak (tetıszerkezet csere, tőzoltói elıírás szerinti feladatok,
megfelelı padló és fal rétegrend kialakítása) tárgyában egyszerő, hirdetmény nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre meghívja az OPTIMAL HUNGARIA
Kft-t.
A munkák elvégzésének becsült forrását 12 millió Ft + áfa összeghatárig a beruházási
keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárást közbeszerzési tanácsadó és a
Közbeszerzési Bizottság bevonásával indítsa meg.

5. számú napirend: 163/2009. számú elıterjesztés: Lustige Zwerge Óvoda
eszközbeszerzés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testület 109/2009. (VII.24.) számú határozatában döntött a Lustige Zwerge
Német Nemzetiségi óvoda 118.350.000 Ft bruttó építési beruházásáról.
A Mőszaki Bizottság a 2009. október 1-i bizottsági ülésen tárgyalta a Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi óvoda átépítése - bıvítésével fellépı berendezési és tárgyi igényekrıl.
A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi óvoda bıvül egy csoportszobával, egy tornateremmel,
két szertárral, három gyermeköltözıvel, egy felnıtt öltözıvel, két gyermekmosdóval, egy
nevelıi szobával, egy irodával, egy orvosi és egy logopédiai szobával. A berendezéshez
szükséges felszerelési és tárgyi igény értéke mindösszesen (bruttó) 10.208.324,-Ft .
A beszerzéseket még ez évben szükséges megtenni, mivel az óvoda elıreláthatólag 2010.
január 4-vel üzemelni fog.
A Bizottság javaslata, hogy a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi óvoda bıvítésével
szükségessé vált felszerelési és tárgyi eszközei beszerzésre kerüljenek.
És itt van még egy probléma, hogy utólag egy liftet kell betervezni.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Jogerıs építési engedély van rá, a külsı rámpa megfelelt az elıírásoknak. Itt egy 5% rámpáról
van szó.
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Enczmann László, képviselı:
Ki vezeti az építkezést?
Páva Józsefné, mőszaki irodavezetı:
A terv szerint van egy 90 cm padlószint váltás amivel a meglévı épülethez csatlakozik. Az
étel az udvarról érkezik a konyhába és onnan 90 cm magas padló szintre kellene minden nap
az ételt felhordani. Az építésszel fıpróbát csináltunk, ezért az a megoldás született, hogy egy
liftet szerelünk fel és akkor egyben az étel szállítást és a mozgássérült liftet is megoldottuk.
Valahogyan kezelni kellett a napi étel szállítást erre találtuk ezt a megoldást.
Horányi Márton, képviselı:
Erre akkor nem gondoltunk?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Az engedélyezési terv lift nélkül, rámpával tudta megoldani ezt a problémát. Oda 5% rámpát
ír elı a mozgáskorlátozottak számára. Ehhez nem kellet emelı szerkezet kialakítása. Készült
egy konyhatechnológiai terv abban benne van.
Enczmann László, képviselı:
Ki módosította a tervet?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A terv módosításra került.
Páva Józsefné, mőszaki irodavezetı:
Az engedélyben nem szerepelt a 90cm felemelés, ezért kellett a liftet megcsinálni. Az
engedélyezései tervhez képest még nem tértünk el.
Földesi János, képviselı:
A konyhatechnológiai tervben meg volt ez a megoldás?
Itt valami nagyon el van szúrva.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én azt javasolnám, hogy a MB nézze meg a helyszínt, szemlélje meg a többi képviselı együtt,
és késıbb jöjjön vissza ez az elıterjesztést. Ezt a helyszínen lehet megnézni. Itt vannak
ellentétes információk. Én úgy tudtam, hogy a terven szereplı rámpát nem lehet megcsinálni.
Ezt napoljuk el. Én a rámpát támogatnám. A probléma ott kezdıdött, hogy az óvónık
jelezték, hogy ott teli edényekkel nem fognak tudni közlekedni.
Horányi Márton, képviselı:
A külsı burkolat is benne volt a költségvetésben?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Két hét múlva a testületin tárgyaljuk meg ezt most napoljuk el. A tervezı mutassa meg, a
rámpán való közlekedést.
Novoszádek János, képviselı:
Itt egészen jelentıs összegrıl van szó ebben az esetben a német kisebbségi önkormányzat nem
tudott volna a tárgyi beszerzéshez hozzájárulni?

24

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Beadtuk arra is pályázatot, de tartalék listára tették. Ez azt jelenti, hogy nem támogatják.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén a 163/2009. számú elıterjesztést Lustige Zwerge Óvoda közbeszerzése
címmel visszavonom.

6. számú napirend: 164/2009. számú elıterjesztés: Nádas utca rendezése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A képviselı-testület a 16/2008. (II. 20.) sz. határozatával elfogadta a Nádas utcai telekalakítás
tervezetét. Az elfogadott vázlat szerint szükséges megállapodások csak részben kerültek az
érintettek részérıl elfogadásra, emiatt a tervezett önkormányzati ingatlanértékesítések is csak
részben teljesülhettek. Így szükséges volt egy az elızetes vázlattól eltérı vázrajz elkészítése,
illetve az – eredeti kalkulációban megállapított – eladásból származó bevételek is
elıreláthatóan csökkenni fognak. A 1212/5 hrsz-ú ingatlan esetében (nem vették meg az
érintettek az önkormányzati területet, így tulajdonközösség jött létre) a bizottság a
magáningatlan rész megvételét indítványozta.
Budavári László, képviselı:
Amikor VB. errıl beszélt akkor nem errıl beszéltünk. Nem tudom mirıl van szó. Arról
beszéltünk, hogy esetleg vegyük meg, de ez nem arról szól.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sajnos Anna nincs itt.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Amit a bizottság mellékelt vázrajzot a szerint nem tudott megvalósulni, ez a mostani a jó
vázrajz.
Budavári László, képviselı:
Szerintem ez nem az amirıl beszéltünk. A bizottság támogatta, hogy vegyük meg, de ez nem
az amirıl beszéltünk.
Horányi Márton, képviselı:
Az egyik a miénk:
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az egyik a miénk a másikat inkább megvesszük.
Budavári László, képviselı:
Amirıl a bizottsági ülésen döntöttünk, és ami itt van az nem ugyan az. Én ezt most
visszavonom. Én ezt nem értem.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén a 164/2009. számú elıterjesztést Nádas utca rendezéssel címmel
visszavonom.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem az ügyintézıket, hogy érthetıen legyen megfogalmazva a határozat.

7. számú napirend: 165/2009. számú elıterjesztés: A 138/2009. számú
határozat módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 10-es út korrekciójára vonatkozó képviselı-testületi határozat nem tartalmazza a
településfejlesztési eszközök módosítására vonatkozó rendelkezést. Fentiek miatt a 138/2009.
(IX. 25.) számú határozatot módosítani kell.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez érthetı?
Budavári László, képviselı:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Új 10-es út nyomvonala.
Dauner Henrik, képviselı:
Az új út elkészültével nincs megfelelı átvezetés a traktorok számára. Nincs olyan út, ahol a
traktorosok meg tudnák közelíteni a földjeiket.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A régi 10 megmarad.
Dauner Henrik, képviselı:
Ez gond kérem, vizsgáljuk meg a lassú jármővel való közlekedés lehetıségét.
Budavári László, képviselı:
Ez nem a 10 úthoz tartozik.
Földesi János, képviselı:
A pilisvörösvári szakaszon nem tudjuk, hogy lehet e majd úgy közlekedni, hogy lesz-e
átvezetési lehetıség a lassú jármővek számára.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 151/2009.(X.12.) számú határozatában elfogadta, hogy a
138/2009. (IX. 25.) sz. határozatát az alábbiakkal egészíti ki. A C-Terv által készített,
N/406 tervszámú, a 110. sz. fıút Üröm-Pilisvörösvár közötti szakaszára vonatkozó
engedélyezési tervet elfogadja. A település Szerkezeti Tervét és az érintett területre
vonatkozó szabályozási tervet azok felülvizsgálata során a hivatkozott útépítési tervnek
megfelelıen módosítja.

8. számú napirend: 167/2009. számú elıterjesztés: Ezüstkor Szociális
Gondozóközpont Státuszbıvítése.
Emesz Lajos, képviselı:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. október 6. napján tartott ülésén tárgyalta az
Ezüstkor Szociális Gondozóközpont létszámbıvítési kérelmét. A Bizottság a kérelmet
megvitatta és megállapította annak indokoltságát, mivel a jelenlegi 2 fı gondozó 24 fıt lát el
és ez rendkívül megterhelı, másrészt a jogszabályi elıírás 6 fı/gondozó a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint.
Ez az idei évre 154.000 forintot jelentene. Forrása a tartalékkeretbıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez 1 hónap vagy kettı.
Emesz Lajos, képviselı:
1 hónap.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangúlag
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 152/2009.(X.12.) számú határozatában egyhangúlag
elfogadta, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont státuszlétszámát 1 fıvel
(gondozóval) emeli a házi segítségnyújtás szakfeladat ellátása érdekében, 2009.
november 1. napjával. Az új gondozó Kjt. szerinti illetményét és annak járulékait 2009ben a tartalékkeret terhére finanszírozza.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a gondozói pályázat kiírására.
A Képviselı-testület felkéri a pénzügyi irodát, hogy gondoskodjon a fentiekben leírtak
következı költségvetés-módosítás alkalmával történı átvezetésérıl.
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9. számú napirend: 168/2009. számú elıterjesztés: Solymári Vár mélypince
térrendszerének és felette lévı épületnek a tervezése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Solymár középkori vár helyreállítására Szalay Gábor okl. építészmérnök,
mőemlékvédelmi szakmérnök (GTM’ 99 Mérnökiroda Bt.) Dr. Szente Kálmán polgármester
felé 2009. július 07-én írott levelében a Solymári Középkori Vár mélypince térrendszerének
és a felette készítendı épületnek tanulmánytervére ajánlatot adott.
A tervezési ajánlat összege: 900.000.-Ft + ÁFA
A Mőszaki Bizottság a javaslatot a 2009-07-20-án megtartott ülésén megtárgyalta, melyen a
Bizottság javasolja a Solymári Középkori várra vonatkozó ajánlat szerinti tervezési munka
elkészítését (23./2009 (07.20.) MB. számú Határozat)
Dauner Henrik, képviselı:
Ez a régészrıl szól?
Rétfalvi József, képviselı:
Ez nem.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A tanár úr nagyon komolyan veszi a vár kérdését. Igazán szívvel és lélekkel csinálja. Ez a
palota rész hasznosításáról szól.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangúlag
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 153/2009.(X.12.) számú határozatában egyhangúlag
elfogadta, hogy a Mőszaki Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a GTM’ 99
Mérnökiroda Bt. kapjon megbízást a Solymári Középkori Vár mélypince
térrendszerének és a felette készítendı épületnek tanulmánytervének elkészítésére, az
ajánlat szerinti 900 000 Ft + áfa összeggel.
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10. számú napirend: 169/2009. számú elıterjesztés: Solymári Vár mélypince
északi és keleti falszakaszának helyreállítási kiviteli tervezése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Solymár középkori vár helyreállítására Szalay Gábor okl. építészmérnök,
mőemlékvédelmi szakmérnök (GTM’ 99 Mérnökiroda Bt.) Dr. Szente Kálmán polgármester
felé 2009. július 07-én íródott levelében a Solymári Középkori Vár mélypince Északi és
Keleti falszakaszainak helyreállítási kiviteli tervére ajánlatot adott
A tervezési ajánlat összege: 300.000.-Ft + ÁFA
A Mőszaki Bizottság a javaslatot a 2009-07-20-án megtartott ülésén megtárgyalta, melyen
a Bizottság javasolja a solymári középkori várra vonatkozó ajánlat szerinti tervezési munka
elkészítését (23./2009 (07.20.) MB. számú Határozat)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangúlag
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 12-n megtartott
rendkívüli ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 154/2009.(X.12.) számú határozatában egyhangúlag
elfogadta, hogy a Mőszaki Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a GTM’ 99
Mérnökiroda Bt. kapjon megbízást a Solymári Középkori Vár mélypince Északi és
Keleti falszakaszainak helyreállítási kiviteli tervének elkészítésére, az ajánlat szerinti
300 000 Ft + áfa összeggel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
Solymár, 2009. október 12.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

…………………………………..
Dauner Henrik
képviselı

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