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EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.
112/2009. sz. elıterjesztés: A 2008. évi zárszámadás (Polgármester)
2.
113/2009. sz. elıterjesztés: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (Késıbb
kerül kiküldésre) (Polgármester)
3.
114/2009. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola státuszlétszámának emelése (Polgármester)
4.
115/2009. sz. elıterjesztés: Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ és Családsegítı
Szolgálat alapdokumentumainak elfogadása (Szociális és Egészségügyi Bizottság)
5.
116/2009. sz. elıterjesztés: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl
szóló 11/2005. (IV. 4.) sz. rendelet módosításáról (mb. aljegyzı)
6.
117/2009. sz. elıterjesztés: A közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl
szóló 37/2004. (XII.8.) sz. rendelet módosítása (mb. aljegyzı)
7.
118/2009. sz. elıterjesztés: TÖOSZ-ból való kilépés (Polgármester)
8.
119/2009. sz. elıterjesztés: Az óvoda tervpályázat szakértıi díjai (Polgármester)
9.
120/2009. sz. elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva és Ferkel Zoltán területrendezési ügye
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

121/2009. sz. elıterjesztés: Bayerné Zwickl Borbála szolgalmi jog bejegyzési kérelme,
határozat módosítás (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
122/2009. sz. elıterjesztés: Galli János és neje kérelme (Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság)
123/2009. sz. elıterjesztés: Solymár hulladéklerakó rekultivációs pályázatát elıkészítı
hulladékmentesítés (polgármester)
124/2009. sz. elıterjesztés: A 7152 hrsz. alatt felvett ingatlan rendezése
(Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
125/2009. sz. elıterjesztés: Javaslat kitüntetésre (Polgármester)
126/2009. sz. elıterjesztés: Hutweide torony áthelyezése (Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság)

ZÁRT ÜLÉS:
16. 127/2009. sz. elıterjesztés: Beszámoló a pénzügyi iroda helyzetérıl ZÁRT ÜLÉS (mb.
jegyzı)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
Jegyzıkönyv hitelesítı: Dauner Henrik, Emesz Lajos
NYILVÁNOS ÜLÉS:
132/2009. sz. elıterjesztés: Beszámoló a községi általános iskola 2008-2009. évi
tevékenységérıl
(polgármester)
ELFOGADVA: 106/2009-H
112/2009.
sz.
elıterjesztés:
A
2008.
évi
zárszámadás
(Polgármester)
MEGALKOTVA: 7/2009-R
113/2009. sz. elıterjesztés: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (Késıbb kerül
kiküldésre)
(Polgármester)
VISSZAVONVA
114/2009. sz. elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola
státuszlétszámának
emelése
(Polgármester)
ELFOGADVA: 107/2009-H
115/2009. sz. elıterjesztés: Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ és Családsegítı
Szolgálat alapdokumentumainak elfogadása (Szociális és Egészségügyi Bizottság)
ELFOGADVA: 108/2009-H
116/2009. sz. elıterjesztés: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló
11/2005.
(IV.
4.)
sz.
rendelet
módosításáról
(mb.
aljegyzı)
MEGALKOTVA: 8/2009-R
117/2009. sz. elıterjesztés: A közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl szóló
37/2004.
(XII.8.)
sz.
rendelet
módosítása
(mb.
aljegyzı)
MEGALKOTVA: 9/2009-R
129/2009. sz. elıterjesztés: Lustige Zwerge Óvoda bıvítése (polgármester)
ELFOGADVA: 109/2009-H; 110/2009-H
125/2009. sz. elıterjesztés: Javaslat kitüntetésre (Polgármester)
ELFOGADVA: 111/2009-H; 112/2009; 113/2009
127/2009. sz. elıterjesztés: Energetikai pályázat KÉK OVI (polgármester)
ELFOGADVA: 114/2009-H
118/2009.
sz.
elıterjesztés:
TÖOSZ-ból
való
kilépés
(Polgármester)
ELUTASÍTVA

2

119/2009. sz. elıterjesztés: Az óvoda tervpályázat szakértıi díjai (Polgármester)
ELFOGADVA: 115/2009-H
120/2009. sz. elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva és Ferkel Zoltán területrendezési ügye
(Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 116/2009-H
121/2009. sz. elıterjesztés: Bayerné Zwickl Borbála szolgalmi jog bejegyzési kérelme,
határozat
módosítás
(Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 117/2009-H
122/2009. sz. elıterjesztés: Galli János és neje kérelme (Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 118/2009-H
123/2009. sz. elıterjesztés: Solymár hulladéklerakó rekultivációs pályázatát elıkészítı
hulladékmentesítés
(polgármester)
VISSZAVONVA
124/2009. sz. elıterjesztés: A 7152 hrsz. alatt felvett ingatlan rendezése (Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 119/2009-H
126/2009. sz. elıterjesztés: Hutweide torony áthelyezése (Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási
Bizottság)
ELFOGADVA: 120/2009-H
128/2009. sz. elıterjesztés: Kert utca közbeszerzése (polgármester)
ELFOGADVA: 121/2009-H

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mielıtt a testületi ülést megkezdjük egy kis
ünnepségre kerül sor, itt szeretnénk köszönteni a nyugállományba vonuló Behovics Antalné
igazgatónıt, akinek Solymár Nagyközség Képviselı–testülete rendkívüli ülésén címzetes
igazgatói címet adományozott. Ezzel az igazgató asszony egy fantasztikus négy évtizedes
munkájának csúcsára ért. Több mint két évtizedig az intézmény elsı számú vezetıjeként
irányította és szervezte a solymári oktatást, nevéhez főzıdik a német nemzetiségi és a
mővészeti oktatás megszervezése, mőködtetése, nélküle nem jöhetett volna létre egy ilyen
színvonalú nemzetiségi és zenei oktatás iskolánkban. Behovics Antalné nevéhez főzıdik az
iskola számos felújítása és egy óriási mérető bıvítési programja. Én innen szeretnék Jutka
néninek jó egészséget kívánni, nagyon boldog nyugdíjas éveket. Engedjék meg, hogy átadjam
a címzetes igazgatói címet, Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
104/2009. számú határozatával címzetes igazgatói címet adományoz Behovics Antalné (szül:
Szalay Judit) részére a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola igazgatójaként végzett sok évtizedes sikeres munkájáért.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztelt Testületi tagok az ülést ezennel hivatalosan is megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı, hiányzik 3 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?

3

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. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı jegyzıkönyvet
Dauner Henrik - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék. (03:38)
Budavári László, képviselı:
Én irigykedve nézem, hogy a szomszéd településen milyen jó kis ıstermelıi piac alakult ki.
Én arra gondoltam, hogy a Mátyás király úti TSZ udvar elbontásával nekünk is lehetıségünk
nyílna egy ilyen piac kialakítására. Közmővek vannak. Szeretném kérni polgármester urat,
hogy vizsgálják meg ennek lehetıségét, a forrás oldalát vitassuk meg és alakítsunk ki ott a
lehetı legrövidebb idın belül egy kultúrált normális jellegő kis piacot átmeneti jelleggel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm, ez valóban egy régóta hiányolt dolog Solymáron, voltak is tervek, hogy hol
lehetne kialakítani, de mindenhol voltak tulajdonjogi vagy egyéb problémák. Itt van
buszmegálló, a területet kitisztítottuk, most az udvar elıtti járdát tesszük rendbe. Utána
természetesen beszélhetünk róla, csak juttassátok eszembe.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elızı testületi ülés óta történt legfontosabbak:
1. Négy képviselı társunkkal részt vettünk a 20. éves Wüstenrot partnerkapcsolat
tiszteletére rendezett fesztiválon. Ez egy nagyon jól sikerült utazás volt. Wüstenrot
polgármestere nagyon lelkesen, ezért jó esélyünk van rá, hogy ezt az alvó állapotban
lévı partnerkapcsolatot felélesszük.
2. A Duna Menti Regionális Vízmővel évek óta szélmalom harcot folytattunk és most
Vogel Csaba vezérigazgató úrtól írásbeli választ és dátumokat kaptam:
• Hısök utca vezeték cseréje a harmadik negyed évben elkészül.
• Mészégetı utcában a két végvezeték összekötése, pár héten belül.
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•
•
•
•

Hold utcai vezetéket átkötik a Terstyánszky utcai vezetékre, megvalósítása az
engedélyek függvényében.
Terstyánszky utca 2-7 szám elıtt út alatti átvezetés cseréje, kivitelezés 2010
várható.
Gorkij utcai gépház gépészeti rekonstrukciója szeptember második felében
kezdik el.
Marczibányi utca vezeték rekonstrukciója a kivitelezést velünk egyeztetve
2010 tervezik.

Dauner Henrik, képviselı:
Ez nagyon jó hír, de a Hısök utca alsó része balesetveszélyes éppen a vízmővek áldásos
tevékenysége folytán. Én azt kérném, hogy a levélben szereplı dátumokat tartassuk be vagy
legalább is próbáljuk meg betartatni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
A 16-17-18. sorszámon szeretném felvenni a 127-128-129-es elıterjesztéseket.
A 127. számú elıterjesztés témája a Kék Ovi energetikai pályázata.
A 128. számú elıterjesztés témája Kert utca közbeszerzése.
A 129. számú elıterjesztés témája Lustige Zwerge közbeszerzése.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 127. számú elıterjesztés 16. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 127. számú elıterjesztés 16. napirendi
pontként való felvételét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 128. számú elıterjesztés 17. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 128. számú elıterjesztés 17. napirendi
pontként való felvételét.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 129. számú elıterjesztés 18. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 129. számú elıterjesztés 18. napirendi
pontként való felvételét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 131. számú elıterjesztést zárt ülés napirendi
pontjaként való felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 10 igen szavazattal 1 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 131. számú elıterjesztés zárt ülés
napirendi pontjaként való felvételét.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 132. számú elıterjesztés 1. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 132. számú elıterjesztés 1. napirendi
pontként való felvételét.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a végleges napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet.

1. számú napirend: 132/2009. számú elıterjesztés: Beszámol a községi
általános iskola 2008-2009. évi tevékenységérıl.
Behovics Antalné, igazgatónı:
Köszönöm szépen, nagyon meghatódottan vettem át ezt a kitüntetést, amelyben benne vannak
az elıdök, akiktıl nagyon sokat kaptam. Benne van a kollektíva minden szakmai tudása,
elhivatottsága. Én úgy érzem, hogy 32 év vezetıi munka, ebbıl 20 évi igazgatás, 12 év
igazgató helyettesség és tulajdonképpen a 42 évbıl 37-et Solymáron töltöttem el. Mindenki
kézhez kapott egy komplett beszámolót, amelybıl egy dolgot emelnék ki a tankötelezettség
törvényét. Megjelent a szabad iskola választás lehetısége, ezzel az is, hogy a normatívát oda
viszik a gyermekek, ahová jelentkeznek. Most a kiegészítı normatívát is megpróbálják annak
az intézménynek adni, ahová a gyermek jelentkezik, remélem ebbıl nem lesz semmi.
Az idei 1. osztályosok beíratását nagyon körültekintıen végzetük el. Valamennyi ilyen korú
család gyermekét megkerestük levélben, személyesen és elmondtuk, hogy mi az amit
kínálunk a 2009. és 2010. tanévben. 60 családtól választ sem kaptunk. Sem beiratkozni nem
jöttek, sem iskola változtatási kérelmet nem nyújtottak be. Jelenleg 62 elsıosztályosunk van,
ebbıl 22-n kérik a német nyelv oktatását. 9 kértek két tannyelvő oktatást. Ezért azt beszéltük
meg a szülıkkel, hogy novemberig német nyelvet tanulnak a gyerekek és addig meglátják,
hogy mit szeretnének, illetve hogy a gyerek mire képes. Két angolos és egy németes osztály
lesz. Miután a korány az angol érettségit kötelezıvé fogja tenni, itt nagyon kell figyelni a
nemzetiségi nyelvek fontosságára, és hogy minden lehetıséget megkapjon. Középiskolai
beiskolázások során a gyermekek harmada ment gimnáziumba, szakközépiskolába
úgyszintén, szakiskola választhatósága csökkent.
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Gimnáziumba Pilisvörösvárra sajnos a gyermekeinket nem tudjuk bejuttatni, ezen még
dolgozni kell, hogy a szülık oda is írassák gyermekeiket. A Piliscsabai szakiskolába a
jelentkezık aránya növekedett. Az országos monitoring mérések alapján visszacsúsztunk,
fıleg matematikából, amire nagyon oda kell majd figyelni. A 33. oldalon javaslatok vannak:
Célok, feladatok áttekintése és felülbírálata, helyi tantervek áttekintése, B épület
rekonstrukciója, tanulói létszám megırzése- bıvítése, portai szolgálatának megszervezése,
büfé üzemeltetése, mozgás-játék lehetıségének megteremtése, fegyelem, nevelıi ügyelet,
osztályfınöki tevékenység, felzárkóztatás, differenciált oktatás, arányos munkamegosztás
kialakítása, információs rendszer hatékonyabbá tétele, partnerkapcsolatok erısítése.
Köszönöm mindenkinek a segítséget akik az oktató és nevelı munkánkat segítették.
Budavári László, képviselı:
Az iskolaszék vezetıjeként szeretném megköszönni azt a sok áldozatos és kitartó munkát,
amit négy évtizeden át végzett az igazgatónı.
Emesz Lajos, képviselı:
Szeretném megköszönni az igazgatónı áldozatos munkáját, akár a szociálisan rászorultak
támogatása, akár egy tábor finanszírozásának kérdésérıl volt szó. Köszönöm hogy együtt
dolgozhattunk.
Novoszádek János, képviselı:
Az OB elé ez az anyag már nem kerülhetett, de hadd mondjam el, hogy a legrokonszenvesebb
ebben a beszámolóban a hármas tagolás: eredmények, problémák, megoldási javaslatok. Hadd
mondjak pár mondatot az igazgatónırıl: menedzser típusú vezetı volt, lojális, magas szakmai
igényő, gyors reagálású, humanizmus, empátia. Az OB nevében köszönöm, hogy sok-sok
éven keresztül segítette munkánkat.
Behovics Antalné, igazgatónı:
Szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket feladatból adódóan megbántottam
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 106/2009.(VII.24.) számú határozatában egyhangúlag
tudomásul veszi, a solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola 2008-2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. (36:43)
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Dauner Henrik, képviselı:
Ebben a beszámolóban vannak olyan javaslatok melyeket, kérem hogy az OB nézzen át és
tegye meg javaslatát.

2. számú napirend: 112/2009. számú elıterjesztés: 2008. évi zárszámadás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján, Solymár Nagyközség
Önkormányzatának 2008. gazdálkodási évérıl szóló beszámolóját ismételten felterjeszti..
A beszámoló részét képezi a pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány
kimutatás. A beszámoló tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. év terv és
tényadatait.
Enczmann László, képviselı:
A PB a fenti anyagot megtárgyalta, de nem tudott határozatot hozni a következık miatt: mi a
hivataltól azt kértük, hogy a kialakult helyzet miatt keressük meg a felelıs személyeket és
vonjuk le a következtetések. Legnagyobb sajnálatunkra a mostani bizottsági ülésre sem kapta
meg idıben az anyagot. A bizottsági ülés elıtt két órával kaptuk meg azt az anyagot ami most
a testület elıtt van, ráadásul a bizottság tiltakozik az ellen, hogy ha a bizottság kér valamilyen
anyagot akkor arra hivatkozva, hogy ez személyiségi jogokat sért ne kerülhessen bizottság
elé. Én úgy gondolom, hogy számos olyan téma van amit a többi bizottság tárgyal és külsı
tagok is jelen vannak. Ilyen formán bizottságunk jogot formál arra, hogy zárt ülésen
személyiségi jogokat érintı kérdéseket tárgyaljon. Nem hoztunk határozatot, ezt
diszkriminatív eljárásnak tartjuk.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt két külön témáról van szó. Az egyik a beszámoló elfogadása a másik pedig a pénzügyi
irodán kialakult helyzet feltárása vonatkozó dokumentumok megismerése.
Budavári László, képviselı:
Akkor most a számszaki része megtárgyalásra és elfogadásra került?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor még nem is volt készen teljesen az az anyag, amit azóta a képviselık megkaptak.
Dauner Henrik, képviselı:
A könyvvizsgáló elsı jelentése megjegyzéssel készült el, a mostanit viszont nem is láttuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elsı esetében az alátámasztó iratok nem teljes körősége miatt a könyvvizsgáló
visszautasította a zárszámadásról szóló állásfoglalást. Második körben jóváhagyta, és
elfogadta a zárszámadást. Ha ezt nem kaptátok meg akkor kérem a titkárságot, hogy küldje
meg. Ezt látta a bizottság az elızı ülésén.
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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 a rendeleti javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 7/2009.(VII.24.) számú rendeletét egyhangúlag elfogadta az
alábbiak szerint:
Solymár Nagyközség 2008. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján – figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított – 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, a Képviselı-testület Bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
• Polgármesteri Hivatal
• Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola
• Óvoda-Solymár
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
• Apáczai Csere János Mővelıdési Ház és Könyvtár
• Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
c) Német Kisebbségi Önkormányzat
• Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak.
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(3) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Kisebbségi Önkormányzat
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése
3. §
A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási és bevételi
fıösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer Ft-ban):
(5. és 3. melléklet)
Eredeti ei.

Mód. ei.

Teljesítés

Telj %

a) kiadási fıösszegét:

2.000.158

2.091.384

1.835.829

88

b) bevételi fıösszegét:

2.000.158

2.091.384

2.112.946

101

I. A költségvetési bevételek
4. §
Az önkormányzat 2008. évi jóváhagyott bevételeit forrásonként, illetve mőködési és
felhalmozási cél szerint a 2. számú melléklet, címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
5. §
(1) Az önkormányzat mőködési kiadásait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja
jóvá:
ezer Forint-ban
Megnevezés

Eredeti ei.

Mőködési kiadások elıirányzata összesen 1.769.926
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások:
546.344
- munkaadókat terhelı járulékok:
165.541
- dologi és egyéb folyó kiadások:
427.319
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások: 611.734
- pénzforgalom nélküli kiadások:
18.988
- kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások:
0

Mód. ei

Teljesítés

1.846.208

1.758.188

570.423
168.848
450.080
634.741
22.116
0

550.848
166.783
416.260
628.233
0
– 3.936

(2) A mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet
tartalmazza.
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6. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti ei.

Mód. ei

Teljesítés

230.232
43.673
186.559

245.176
55.617
189.559

77.641
59.163
18.478

Felhalmozási kiadások:
- a beruházások elıirányzata:
- a felújítások elıirányzata:

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített –továbbá eredeti és módosított
elıirányzat szerinti- felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elıirányzatainak teljesítését célonként a 7.
számú melléklet rögzíti.
8. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített beruházási kiadásait feladatonként a 8.
számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzat teljesítését éves
bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.
(2) A támogatási tartalék, az alapítványok és közhasznú szervezetek támogatásainak,
valamint az egyéb támogatások felhasználását a 14.- 15.- 15/a. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
10. §
(1) Az önkormányzat teljesített kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 9.
számú melléklet részletezi.
11. §
A teljesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerően a 11. számú melléklet szemlélteti.
12. §
Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – mőködési,
felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet
tartalmazza.
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IV. A költségvetési létszámkeret
13. §
(1) A képviselı-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 174.75 fıben
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített - létszámkeretét a képviselıtestület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg
V. A pénzmaradvány
14. §
Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
költségvetési pénzmaradványát a képviselı testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. Egyéb rendelkezések
15. §
Az Áht. 118. §-ában elıírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 17. számú melléklet
tartalmazza.
16. §
Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet 2009. július 27. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik.

3. számú napirend: 113/2009. számú elıterjesztés: A 2009. évi költségvetési
rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt az elıterjesztést visszavonom, mert ez még nem készült el, a pénzügyi iroda
tájékoztatása szerint ehhez le kell könyvelni a teljes gazdasági félévet. A PB sem támogatta
ennek az elıterjesztésnek a megtárgyalását.
Enczmann László, képviselı:
Itt szeretném elmondani a PB észrevételeit:
1. Szeretnénk ha azokat a bevételi forrásokat figyelembe venné a hivatal amelyek nem
kerültek betervezésre a költségvetés tervezése során. (kintlévıségek kb. 20 millió
forint)
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2. Az áfa és illetmény növekménybıl származó többlet kiadásokat gondoljuk végig,
keressünk egyéb bevételi forrásokat.
3. Dologi kiadások csökkentésével lehetne biztosítani, hogy ne hitelt vegyünk fel és ne a
fejlesztési forrásaink csökkenjenek.
4. Ebben az évben 2009. évben áfa módosítás miatt semmilyen költségvetési módosítást
ne fogadjunk el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban az elsı félév lekönyvelése után fogjuk látni, hogyan alakulnak az áfa-k. Mivel a
beruházásaink a második félévben fognak megvalósulni, ezért súlyos összegeket kell majd
kifizetnünk.

4. számú napirend: 114/2009. számú elıterjesztés: A Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola státuszlétszámának emelése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata 36/2008. (IV.25.) sz. határozatával vállalta, hogy PilisBuda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül mőködı pedagógiai
szakszolgálatot hoz létre a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskolán belül. A Kistérségi Társuláson belül eddig Pilisvörösvár (kizárólag
gyógytestnevelés tekintetében), Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisborosjenı, Pilisszántó, Perbál
és Nagykovácsi jelezte csatlakozási szándékát. A kistérségi rendszeren belül a logopédia és a
gyógytestnevelés után a finanszírozás az alábbiak szerint alakul: 22.000,- Ft/ellátott gyermek
(jelenleg logopédia esetében a Kistérségen belül kb. 550 gyermek, gyógytestnevelés esetében
kb. 340 gyermekre) esetében mindösszesen kb. 19.580.000,- Ft összegő finanszírozás, míg a
státuszban lévı, vagy státuszba kerülı legfeljebb 17 gyógypedagógus után pedagógusonként
970.000,- Ft összegő státuszpénz jár (16.490.000,- Ft). Az így kapott mindösszesen
36.070.000,- Ft összeget meghaladó finanszírozáshoz, amennyiben szükséges kiegészíteni a
csatlakozó települések – a tervek szerint – települési önrészt biztosítanak lakosságszám
alapján. Az elızetes kalkulációk alapján a jelenlegi több mint évi 6.000.000,- Ft-os költség
helyett Solymár Nagyközségének kevesebb, 3.000.000,- Ft-ot meg nem haladó önköltsége
keletkezik.A pedagógiai szakfeladat tényleges megvalósításához szükséges biztosítani a
megfelelı keretlétszámot (ez legfeljebb 17 fı az összes település eddig jelentkezı településsel
kötött megállapodás esetén) oly módon, hogy a keretszámok feltöltése az egyes településekkel
kötött megállapodásokkal egyidejőleg történik úgy, ahogy az ellátottak számának növekedése
szükségessé teszi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 107/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy támogatja a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola pedagógus keretlétszámának 15 fıvel való bıvítését (2 fı gyógytestnevelı, 13
fı logopédus), a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás keretében mőködı
pedagógiai szakszolgálat létrehozása céljából.
A költségvetési forrást a tényleges ellátotti létszámemelkedés, illetve az egyes
településekkel kötött együttmőködési megállapodások megkötését követıen biztosítja,
amennyiben a státusznormatíva és az ellátottak után igényelhetı normatíva összegét az
egyes települések kiegészítik a tényleges bekerülési költségekre.
A státuszok feltöltésére az együttmőködési megállapodások aláírást követıen kerülhet
sor.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázatok kiírására valamint a
pedagógiai szakszolgálat pedagógiai programjának, szervezeti és mőködési
szabályzatának, illetve a tanrendjét elkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a lakosságszámon alapuló együttmőködési
megállapodások megkötésére.
Határidı: 2009. augusztus 20. (a dokumentumok elkészítésére)

5. számú napirend: 115/2009. számú elıterjesztés: Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ és Családsegítı Szolgálat alapdokumentumainak elfogadása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ alábbiakban felsorolt anyagait aktualizálta, frissítette,
hogy lépést tudjon tartani a jogszabályi - és világi változásokkal illetve, hogy minél
hatékonyabban tudja szolgálni a gyermekek, a családok és az idısek igényeit, megváltozott
életkörülményeit.







Családsegítı Szolgálat Szakmai Program
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program
Iratkezelési Szabályzat
Szakmai Program
Idısek Klubjának Házirendje
Érdekképviseleti Fórum mőködésének Szabályzata a Házirend melléklete

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 108/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ aktualizált, az alábbiakban felsorolt
dokumentumait elfogadja:







Családsegítı Szolgálat Szakmai Program
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program
Iratkezelési Szabályzat
Szakmai Program
Idısek Klubjának Házirend
Érdekképviseleti Fórum mőködésének Szabályzata a Házirend melléklete

6. számú napirend: 116/2009. számú elıterjesztés: A kitüntetések alapításáró
és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV.4.) sz. rendelet
módosításáról.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Solymár Nagyközség Képviselı-testületének 11/2005. (IV.4.) sz. rendelete („Rendelet”)
tartalmazza a kitüntetések alapításának és adományozásának rendjét, e rendelet általánosan
egyszerő többségben határozza meg a kitüntetés adományozásához szükséges döntés
meghozatalát. Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési
szabályzatáról szóló 17/2006. (IV.10.) sz. rendelet („SZMSZ”) 32. § (1) c) pontja szerint
azonban a kitüntetések adományozása esetén a Képviselı-testület minısített többséggel dönt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bek. a) pontjában
foglaltak szerint az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza a
kitüntetések elfogadásának módját, ily módon az ellentmondás feloldására a Rendelet SZMSZ
szerinti módosítását javaslom és nem utalást az SZMSZ-re az áttekinthetıség érdekében.
Földesi János, képviselı:
Én már többször javasoltam, hogy fontoljuk meg az évenkénti kiadását, ezzel is növelve az
ázsióját, az értékét. Úgy kötném határidıhöz, hogy a mindenkori testületnek legyen rálátása
az ügyre. Tehát legalább már két évet dolgozzon a közért az újonnan fennálló képviselı
testület. Lehet az is, hogy minden második vagy minden negyedik évben a ciklus végén adja
ki. Én a négy évet látnám szívesen, ez egy olyan értéket adna amit már büszkén fel lehet
vállalni.
Novoszádek János, képviselı:
Ezt most nem érzem indokoltnak, ez legyen a következı testület kompetenciája. Én azt
javaslom, hogy ha nem írja elı az Ötv akkor ne a rendeletet módosítsuk, hanem az SZMSZ-t.
Budavári László, képviselı:
Itt a fı cél a nagyon megfontoltság kell, hogy legyen. Ez szerintem csak emeli a kitüntetés
fényét. Én támogatom a minısített többséget. Itt a rendeletben az szerepel, hogy 3.§ 1.bek.
Azt mondja, hogy évente legfeljebb egy alkalommal. Itt nem azt mondja, hogy minden évben
ki kell adni.
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Dauner Henrik, képviselı:
Egyetértek Budavári képviselı társammal. Támogatom a minısített többséget. A társadalmi
szervezetek számára a javaslat tevést ne változtassuk meg.
Földesi János, képviselı:
Én azt sántának gondolom, hogy ezt majd a következı testületre bízzuk. Javaslatot teszek a
3.§ 1 bek. „két évente legfeljebb egy” 4.§ 2. bek. ugyan ezt javaslom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e ezt a módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye –elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 6 igen szavazattal 4 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület nem fogadta el a határozati javaslat módosítását. (10:13)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az eredeti rendelet módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 8/2009.(VII.24.) számú rendeletet elfogadta, az alábbiak
szerint: (11:29)
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (VII. 24) sz.
rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV. 4.) sz.
rendeletének módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja és a
16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra a kitüntetések
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alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV. 4.) sz. rendeletét („Rendelet”)
az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 9.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A kitüntetések adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos
szavazással és minısített többséggel kell meghoznia.”
2.§
A Rendelet 10.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A cím adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos szavazással és
minısített többséggel kell meghoznia.”
3.§
A Rendelet 11.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A cím adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos szavazással és
minısített többséggel kell meghoznia.”
4.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

7. számú napirend: 117/2009. számú elıterjesztés: A közterületek
használatáról és a közterületek rendjérıl szóló 37/2004. (XII.8.) sz. rendelet
módosítása.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Solymár Nagyközség Képviselı-testületének 37/2004. (XII.8.) sz. rendeletét a közterületek
használatáról és a közterületek rendjérıl („Rendelet”) számos lakossági igény és panasz
alapján megfogalmazódott, hogy a közterületek gyermekvédelmi szempontból különösen
frekventált részein a dohányzást megtiltsuk, és szabálysértéssé minısítsük. Ez különösen
fontos a gyermekek egészséges fejlıdésének és a játszóterek környezetének tisztasága
érdekében. A Rendelet módosításával egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal figyelmeztetı
táblákat helyez ki a Rendelet hathatós végrehajtása érdekében.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Innen is kérem a lakosságot, hogy az illegális szemét, sitt lerakókat hogy el tudjuk kapni, egy
rendszámot írjanak fel, vagy fényképezzék le.
Budavári László, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy mindenki látja az európai tendenciákat, másrészt, a magyarországi
tendenciákat is. Már most több olyan nagy városunk van ami nagyságrendekkel szigorúbban
szabályozza a dohányzás kérdését. Szerintem mi is még tovább léphetünk: egészségügyi,
kulturális, oktatási intézmények 50m körzetére nyugodtan kiterjeszthetjük. Módosító
javaslatként ezt szeretném ha bekerülne és meg is szavaztatná polgármester úr.
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Tamás Enikı, képviselı:
Ezzel maximálisan egyetértek, de ezt hogyan fogjuk tudni büntetni, és ellenırizni. Solymár
szerte nincs megfelelı csikk tartó szemetes. Különösen az Anna kápolnánál, és a
buszmegállókban.
Budavári László, képviselı:
Reagálva Enikı felvetésére nekünk van közterület felügyelınk, aki oda tud figyeli erre az
egészre. Azzal egyet értek, hogy adjuk meg a lehetıséget, abban már nem vagyok biztos,
hogy használni is fogják, de a csikktartó szemetesek kihelyezésével adjuk meg a lehetıséget.
Emesz Lajos, képviselı:
Egy rendelet annyit ér amennyit betartatnak belıle. Ebben a rendelet alkotásban van még egy
lehetıség, „közig határtól-közig határig közterületen tilos a dohányzás”. Ennek az ellenırzése
nagyon egyszerő. Támogatom Budavári képviselı társam javaslatát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg az alkohol fogyasztással van ilyen gondunk. Ha meglátják a közterület felügyelıt,
lerakja maga mellé a sörös dobozt, abban a pillanatban nem az övé mondja az elkövetı. Ezt
nagyon nehéz betartatni.
Cser Angéla, képviselı:
Az egészségügyi és oktatási intézményeknél el tudom fogadni, de kulturális intézménynél
nehezebben. A kulturális rendezvényeink nagy részén alkoholt is lehet fogyasztani, és
cigarettázni is szabad, természetesen a szabadban. Ha viszont ezt elfogadjuk, én attól félek,
hogy csökkenni fog ezen rendezvények látogatottsága.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Ez nem terjed ki az intézményen belülre, tehát ha kiléptünk a kapun, akkor lépne életbe. A
közintézményen belül az intézmény házirendje szabhatja meg, hogy lehet-e dohányozni.
Budavári László, képviselı:
Ha azt látnám, hogy a dohányosok, kultúrált és megértı módon dohányoznának, akkor semmi
féle rendeletre nem lenne szükség. De úgy látom, hogy a dohányzás hasonló szenvedély, mint
a droghoz való kötıdés, ezért én igenis kérem, hogy ez szabályozzuk le azok érdekében, akik
nem dohányoznak.
Kıvári András, képviselı:
Az alap kérdésben egyetértek. A fiatalok részérıl vannak generációs szokások. A fiatalok
utánozzák a felnıtteket, és ott vannak azok az emberek akik nem oda illı ruházatban nem oda
illı cselekedeteket végeznek. Remélem, hogy ezen rendelettel útját tudjuk állni ennek a
nagyon rossz szokásnak. Itt csak részben fogjuk tudni, megoldani, itt a közterület felügyelı
kevés lesz. A 2.,§-nál már itt a probléma, nem tudjuk ott a helyszínen leigazoltatni, akkor
hogyan tudja betartatni a közterület felügyelı, hogyan tudjuk behajtani a pénzt. Hogyan
tudjuk majd megmagyarázni, hogy szakrális ünnepeken lehet dohányozni, és alkoholt
fogyasztani, de utána nem. Egyet értek Emesz Lajos képviselı társammal a táblától-tábláig
rendszerrel. Ezek már évek óta problémák, a közterület felügyelı munkaideje véges, a
lakosok bejelentései alapján vagy korán reggel, vagy késı este kerül sor ezen eseményekre.
Kell a jó példa.
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Kıvári András, képviselı:
A játszótereken elve a szülık nem dohányoznak, nincsenek alkoholos befolyásoltság alatt. A
szülık szólhatnának egymásra, ha ilyet látnak. Ha a szülı otthon dohányzik, nagyobb az esély
arra, hogy a gyermek is dohányozni fog.
Az iskolán kívül van e ráhatása a gyerekekre? Nincs. Az 50 m gondoljuk át. Ezt kérem
szavazzuk meg, és késıbb térjünk vissza rá.
Novoszádek János, képviselı:
Egyetértek Budavári és Kıvári képviselı urakkal.
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
A dohányzás tiltásánál semmi féle mentességet nem raktunk bele, pontosan azért mert a
rendezvényeken gyermekek is tartózkodnak, vagy ha mentességet tennénk bele én
visszavonom az elıterjesztést.
Novoszádek János, képviselı:
Én úgy tudom, hogy közintézmények területén tilos a dohányzás, ha ezt most elfogadjuk
akkor a kolléganıimnek 50m kell arrébb menniük, hogy rontsák a saját egészségüket.
Módosító javaslatom, hogy a közmővelıdési intézményeket kivenném, egyet értek a nevelési
és egészségügyi intézmények 50m távolságával.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az utolsó módosító javaslatot, oktatási, nevelési és
egészségügyi intézmények legyenek nevesítve 50 m. védıtávolság ?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 8 igen szavazattal 3 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 9/2009.(VII.24.) számú rendeletet elfogadta, az alábbiak
szerint: (37:35)
Emesz Lajos, képviselı:
Kérlek, ismételtesd meg a szavazást és olvasd fel pontosan, hogy mirıl szavazunk.
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
Budavári képviselı úr indítványa: a Templom téren, közoktatási, közmővelıdési, nevelési,
egészségügyi intézmények 50m körzetében. Még egyszer jelzem, hogy ez alól nincsen
kivétel.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Erre jött Novoszádek képviselı úr módosító javaslata: a kulturális intézményt kivette belıle,
ezt szavaztuk meg most.
Dr. Beregszászi Márk, mb.aljegyzı:
Novoszádek képviselı úr javaslata: a C pont közoktatási, nevelési és egészségügyi
intézmények 50 méteres körzete.
Még egyszer felolvasom Budavári képviselı úr indítványát: a Templom téren, közoktatási,
közmővelıdési, nevelési, egészségügyi intézmények 50m körzete.
Az én eredeti indítványom: a játszóterek valamint azok 5m körzetében tiltjuk a dohányzást.
Dauner Henrik, képviselı:
Én nem gondoltam, hogy ez így el fog húzódni, ezért kérem, hogy ezt most rendkívüli
sürgısséggel ennek a szó szerinti lejegyzése történjen meg a javaslatoknak és ezzel az
ügyrendi bizottság tudna foglalkozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosításokkal a rendeletet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 igen szavazattal 2 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 9/2009.(VII.24.) számú rendeletet elfogadta, az alábbiak
szerint: (42:35)
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
9/2009. (VI. 24.) rendelete
a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl szóló 37/2004. (XII.8.) sz.
rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Képviselı-testülete a település tiszta, esztétikus képének kialakítása és
megóvása, a településen élık egészsége, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elısegítése és a környezet megóvása érdekében – a helyi társadalmi viszonyok rendezésére a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl szóló 37/2004.
(XII.8.) sz. rendeletét (továbbiakban „Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet az alábbi 3/A. §-val egészül ki:
„3/A. §
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(1) Solymár Nagyközség közigazgatási területén Solymár Nagyközség Önkormányzatának
tulajdonában lévı játszótereken, valamint azok 5 (öt) méteres körzetében a dohányozás tilos.”
(2) A rendelet személyi hatálya a 3/A. § (1) bekezdésben jelölt területen tartózkodó
természetes személyekre terjed ki.”
2. §
A rendelet 15. §-a az alábbiak szerint módosul:
„15. §
(1) Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 3/A. § (1) bekezdésében foglaltakat megsérti
szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelı háromezer
forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.
(3) Aki a közterületet az e rendelet 4. § (1) bekezdés, valamint 5. § (1) és (2) bekezdésében
elıírt engedély nélkül, vagy attól eltérı módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,
vagy kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedı
pénzbírsággal sújtható.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelı három ezer
forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.
(5) A szabálysértési eljárás kezdeményezése, illetve lefolytatása nem mentesít a közterülethasználati díj megfizetési, illetve a közterület eredeti állapotába történı helyreállítására
vonatkozó kötelezettség alól.”
3. §
A Rendelet 16. §-a az alábbi g) ponttal egészül ki:
„16. § g) játszótér: az közterületen található külsı tér, amelyet játszótéri eszközök
elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a
létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.”
4. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Napirend módosítást terjesztenék elı. Most érkezett meg a fıépítész úr, ezért a 129/2009.
számú elıterjesztést most tárgyalnánk.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 129. számú elıterjesztés 8. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 129. számú elıterjesztés 8. napirendi
pontként való felvételét. (43:20)

8. számú napirend: 129/2009. számú elıterjesztés: Lustige Zwerge Óvoda
bıvítése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó, a szerzıdés teljesítésére
alkalmas ajánlattevık a következık voltak:
1. Az ajánlattevı neve: „T-INVEST ’91” Fıvállalkozó, Építıipari és Kivitelezı Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 6724 Szeged, İsz u. 11.
Az ellenszolgáltatás összege: 96 769 000 HUF + ÁFA = 120 961 250 HUF
2. Az ajánlattevı neve: RENOVIT Építıipari Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 10/B.
Az ellenszolgáltatás összege: 109 000 000 HUF + ÁFA = 136 250 000 HUF
3. Az ajánlattevı neve: OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 66.
Az ellenszolgáltatás összege: 94 680 000 HUF + ÁFA = 118 350 000 HUF
Az eljárás nyertesének az OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft.-t javaslom.
Indokolás: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az
ajánlatkérı számára a legkedvezıbb ajánlatot az OPTIMAL Hungaria Ipari és
Kereskedelmi Kft. adta.
Az eljárásban második helyezett ajánlattevınek a „T-INVEST ’91” Fıvállalkozó,
Építıipari és Kivitelezı Kft.-t javaslom.
Indokolás: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján az
ajánlatkérı számára a második legkedvezıbb ajánlatot a „T-INVEST ’91” Fıvállalkozó,
Építıipari és Kivitelezı Kft. adta.

23

Csernyus Lırinc, fıépítész:
Készült egy tervellenıri észrevétel a leadott kiviteli tervvel kapcsolatban, amely az
alapozáson kívül három pontot jelölt meg, amely építési engedély módosítását javasolja.
Egyik: kikerült a lift, mert ez nem pályázati pénzbıl van, költségcsökkentı.
Másik: a szomszéd és a belsı udvar felé két olyan orom fal van amit normális tetı felületté
változtattunk, ez által kevesebb bádogozás és egyszerőbb tetıszerkezeti munkákat lehet
kialakítani. Ezt én a Pilisvörösvári I. fokú építéshatósággal, tőzoltókkal leegyeztettem, mehet
a dolog.
Az alapozásnál merült fel az, hogy a szomszédos épületnek alápincézett része van, egy
bizonyos szakaszon, ahol az óvodát bıvítjük. Feltárattam két munkaárokkal, statikussal kint
voltam és akkor tárult elénk, hogy a szomszéd épület alapja 1,40 szinten van, ahová mi
levisszük az óvoda alapját, tehát nincs szintbeni eltérés. Nem kell az a plussz mőszaki munka,
hanem szakaszos alapozással megoldható. Ez nem veszélyezteti a pince alatti alapozását.
Itt a szerdai bizottsági ülésen én ugyan ezeket elmondtam, elıterjesztettem, az engedély
módosítást ingyen és bérmentve megcsináljuk, illetve a mővezetést is ingyen végzem el az
önkormányzat számára.
Földesi János, képviselı:
Nekem van egy javaslatom egy külön határozatban, de ennek az elıterjesztésnek a keretében
fogalmazzuk azt meg, hogy max. 14 millió forint keretösszegig emeljük meg a keretforrást.
Dauner Henrik, képviselı:
Kérem polgármester urat, hogy errıl a kérdésrıl zárt ülést rendeljen el. (50:54)
Külön jegyzıkönyvben rögzítve.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor folytassuk.
Mivel a beruházási keretünk összegét meg kell növelni a költségvetésben szereplı tételhez
képest, ezért elıször egy módosító indítványt teszek fel szavazásra.
Kıvári András elmegy. (12:21)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosító javaslatot miszerint az óvoda
beruházásának összegét megemeljük bruttó 14 millió forint keretösszegig?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, azt a módosító javaslatot miszerint az
óvoda beruházásának összegét megemeljük bruttó 14 millió forint keretösszegig. (51:30)
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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 nyertesnek az OPTIMAL Hungaria Ipari és
Kereskedelmi Kft., második helyezett a T-INVEST ’91 Kft-t?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 109/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda bıvítése tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesének az OPTIMAL Hungaria Ipari és Kereskedelmi Kft-t, második
helyezettnek a T-INVEST ’91 Kft-t hirdeti ki.
A projekt finanszírozását - az alábbi keretösszegekig - a beruházási keret terhére
vállalja.
Építési beruházás (bruttó):
118.350.000,- Ft
3.200.000,- Ft
Mővezetés, elektromos bekötés, mőszaki és tervellenırzés (bruttó):
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerzıdések aláírására.
(52:02)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a megszavazott módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 110/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda bıvítésére, a 2009. évi költségvetésben
meghatározott keretösszeget maximum (bruttó) 14 millió Ft-tal megemeli, a beruházási
keret terhére.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Napirend módosítást terjesztenék elı.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 125. számú elıterjesztés 9. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 125. számú elıterjesztés 9. napirendi
pontként való felvételét. (53:24)

9. számú napirend: 125/2009. számú elıterjesztés: Javaslat kitüntetésre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola a tavalyi évhez
hasonlóan felterjesztette javaslatait a Pest Megye Önkormányzata általa alapított Semmelweis
Ignác Díjra, az Arany János Díjra, valamint még Közoktatási Díjra. A javaslatokat az
Önkormányzat támogatásával 2009. augusztus közepéig fel kell terjeszteni a Pest Megyei
Önkormányzatnak. Behovics Antalné intézményvezetı javaslatai alapján dr. Borovszky Évát
a Semmelweis Ignác Díjra, míg Jablonkay Máriát, valamint Hidasné Mohácsi Gabriella az
Arany János Díjra, valamint Lajtai díjra javaslom felterjeszteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a jelöltekre tett javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 111/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy 2009. évben dr. Borovszky Évát javasolja felterjeszteni a Pest Megyei
Önkormányzat által alapított Semmelweis Ignác Díjra. (54:40)

26

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a jelöltekre tett javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 112/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy 2009. évben Jablonkay Máriát javasolja felterjeszteni a Pest Megyei
Önkormányzat által alapított Arany János Díjra. (54:50)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a jelöltekre tett javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 113/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy 2009. évben Hidasné Mohácsi Gabriella javasolja felterjeszteni a Pest Megyei
Önkormányzat által alapított Lajta-díjra. (55:00)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Napirend módosítást terjesztenék elı.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 127. számú elıterjesztés 10. napirendi pontként való
felvételét?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 127. számú elıterjesztés 10. napirendi
pontként való felvételét. (55:30)

10. számú napirend: 127/2009. számú elıterjesztés: Energetikai pályázat Kék
Óvoda.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Környezet és Energia Operatív Programban megjelent egy pályázat, amivel komoly
energetikai korszerősítésre lehet pályázni.
Az elızetes vizsgálatok alapján a KÉK-OVI fejlesztése tőnik a feltételeknek mindenben
megfelelınek. A projekt során hıszigetelést kap az egész épület, cserére kerül a
kazánrendszer és a nyílászárók is. Az egyes tételek támogatása eltérı ezért a végleges
támogatási intenzitás 77,23%.
A pályázat beadásához terveket és energetikai tanulmányokat kell készíteni. Ezek és a
pályázatkészítés együttes díja: 4 millió Ft. Ennek 100%-a a projektben elszámolható költség.
A pályázati sikerdíj az elnyert összeg 5%-a.
A pályázat forrásösszetétele az alábbi:
a projekt nettó költsége:
46 639 300,- Ft
25% ÁFA
11 659 825,- Ft
Bruttó összköltség
58 299 125,- Ft
Pályázati támogatás
Önrész:
Támogatás intenzitás

45 026 146,- Ft
13 272 979,- Ft
77,23%

Budavári László, képviselı:
Volt korábban egy olyan testületi döntésünk, hogy minden olyan pályázatot támogatunk, amit
csak lehet és mellé rendeljük az önrészt. Ezt vegyük figyelembe.
Cser Angéla, képviselı:
Mikor indul ez a pályázat, mikorra kell beadni a terveket, és ezekrıl kapunk információt?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Úgy emlékszem szeptember 30-a a határidı.
Cser Angéla, képviselı:
Küldd meg nekem ezeket az anyagokat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen.
Földesi János, képviselı:
A határozati javaslatban nem keretek, hanem keret terhére a forrást.

28

Novoszádek János, képviselı:
Ez az épület igen ocsmány, van ott egy lefutó aminek tiszta rozsda az oldala, le lehetne
festetni, virágládát rátenni, elrejteni. Kérem, hogy ezt önerıbıl megoldani szíveskedjen.
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 114/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a pályázni kíván a „KEOP-2009-5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás korszerősítése” címő EU pályázati programra „A KÉK-OVI
energiatakarékossági fejlesztése” tárgyában.
A projekthez szükséges önrészt 13 272 979 Ft összegben a beruházási keret terhére
biztosítja. A projekt elıkészítésére tervek tanulmányok elkészítésére 4 millió Ft
keretösszeget biztosít a beruházási keret terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert
a szükséges szerzıdések aláírására.

11. számú napirend: 118/2009. számú elıterjesztés: TÖOSZ-ból való kilépés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata tagja a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének („TÖOSZ”). TÖOSZ alapszabály preambulumában foglaltak szerint a TÖOSZ
feladata:
„A TÖOSZ az alapításkor megfogalmazott célokat és fıbb feladatokat ma is idıszerőnek
tartja, tevékenységével továbbra is hozzá kíván járulni a települések önkormányzati
minıségének kialakulásához, az elért eredmények megırzéséhez, az önkormányzatiság
továbbfejlesztéséhez. A TÖOSZ a szövetséget alkotó, a szövetséghez csatlakozott
önkormányzatok önkéntes társadalmi szervezete. Támogatni kívánja tagjait abban, hogy a
települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megırzésében betöltött és egyre
növekvı szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak mind
eredményesebben megfelelhessenek. Ennek révén törekszik arra, hogy tagjai kihasználhassák
a történelmi esélyt, ami valódi helyi hatalom létrejöttét kínálja.
A TÖOSZ támogatja a települések kistérségi együttmőködéseinek és társulásainak bıvülését
és a térségi szemlélet megerısödését a települési önkormányzatok tevékenységének
kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A TÖOSZ fontosnak tartja a társadalmi közmegegyezést, annak folyamatos megújítását.
Érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenysége során abból indul ki, hogy a társadalmi fejlıdés
jelen idıszakában a közös önkormányzati érdekek megfogalmazására és érvényre juttatására
van szükség minden olyan ügyben, ami az önkormányzatok jogállását, jövıbeni szerepét és
lehetıségeit érinti.
Szorgalmazza, hogy tagjai önállóságuk fenntartása mellett együttmőködjenek, törekedjenek
közös érdekeik kialakítására. Ennek hiányában a szövetség a tagok közötti tényleges
érdekeltérések feltárását és azt támogatja, hogy az önkormányzatok közötti valóságos
érdektagoltság kifejezıdjék és intézményes keretek között megjelenjék. A szövetség közvetíti
a tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját a képviseleti, politikai, kormányzati
szervek, valamint a nyilvánosság felé.”
Az alapszabályban foglaltak szerint a TÖOSZ feladata:
„- az érdekfeltárás, érdekegyeztetés, érdekközvetítés, érdekvédelem, érdekképviseletet ide
értve a tag önkormányzatok, mint végsı tevékeny munkaadók makroszintő
érdekképviseletét is;
- az önkormányzatok, mint munkaadók érdekeinek megjelenítése és képviselete;
- az önkormányzati mőködés fejlesztésének elısegítése;
- az önkormányzati vagyon gyarapításának és eredményes mőködtetésének elısegítése;
- az önkormányzatok együttmőködésének szakmai, szervezeti támogatása;
- az országgyőlési költségvetési döntésekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása;
- a jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
- a felterjesztési jog gyakorlása;
- jószolgálati feladatokat lát el a tagok között felmerült vitákban;
- a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése;
- szolgáltatások szervezése a tagság számára ideértve az önkormányzati képviselık és
tisztségviselık képzésében, továbbképzésében, az önkormányzati kutatások szervezésében
való közremőködést;
- a tagok konzultatív, érdekfeltáró és koordinációs fórumaként mőködik;
- elısegíti az információáramlást és kapcsolattartást a tagok között;
- a tagokat ért jogsérelem esetén segítséget nyújt azok érdekvédelméhez;
- tevékenységével segíteni igyekszik a hatalomgyakorlás társadalmi ellenırzését.”
Álláspontom szerint jelenleg a TÖOSZ nem, vagy nem megfelelıen képviseli az
önkormányzatok, így Solymár Nagyközség Önkormányzatának érdekeit, sem alapelvi szinten,
sem pedig ténylegesen nem valósulnak meg a célok, a TÖOSZ a feladatát nem látja el
megfelelıen, ezért javaslom a TÖOSZ-ból való kilépést 2010. január 1. napjától.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 1. § (6) bek. c) pontja,
valamint 10. § (1) bek. e) pontjában foglaltak szerint a társulásokba való belépés és kilépés át
nem ruházható képviselı-testületi hatáskör, ezért a kilépésrıl a T. Képviselı-testületnek kell
döntést hoznia.
Cservenyi Magdolna, a kisebbségi önkormányzat elnöke távozik.
Enczmann László, képviselı:
A TÖOSZ-nak voltak érdemei, 1996, 2000-ig összefogták. Ha bárhol hatékonyan fel akarunk
lépni, akkor szükségünk van rá.
Tamás Enikı, képviselı:
Nincs rá esély, hogy vezetı csere alkalmával tartalmat kap ez a szövetség?
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Földesi János, képviselı:
Van valami határidı megszabva?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Év vége elıtt 3 hónap, tehát legkésıbb szeptemberben döntenünk kell.
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 – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 6 igen szavazattal 2 fı nem és 2 fı
tartózkodással ne kaptam meg a minısített többséget. (1:05:33)

12. számú napirend: 119/2009. számú elıterjesztés: Az óvoda tervpályázat
szakértıi díjai.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A legutóbbi rendes testületi ülésen megtárgyaltuk az Óvoda-Bölcsıde tervpályázatával
kapcsolatos kérdéseket. A döntés azonban nem terjedt ki a közremőködı vezetı tervezık
díjazására.
Dr. Jeney Lajos DLA vezetı tervezıi mérnöknap díjából 30% kedvezményt biztosított így ez
16 mérnöknapot figyelembe véve 1792 eFt mérnöki díj.
Tervezni szükséges továbbá a 3 delegált szakértı részére 1-1 mérnöknap díjat azaz 3 x 190
eFt.
Földesi János, képviselı:
Abban az esetben ha ez a beruházás elkezdıdik, akkor ezt át kell csoportosítani a beruházásra
vonatkozó költségek közé. Itt most innen finanszírozzuk, de ahhoz majd hozzá kell csatolni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen. 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
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 115/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
óvoda tervpályázatának szakértıi munkáira összesen 2.362.000,- Ft összeget biztosít. A
kiadás forrása a beruházási tartalékkeret.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bizottsággal
egyeztetve kezdje meg az eljárás bonyolítását. (1:07:44)

13. számú napirend: 120/2009. számú elıterjesztés: Ferkelné Gısy Éva és
Ferkel Zoltán területrendezési ügye.
Budavári László, képviselı:
Ferkelné Gısy Éva a mellékelt elvi változási vázrajz szerinti telekalakítási kérelemmel fordult
a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz. A telekalakításban érintett az
Önkormányzat, innen ered a bizottság hatásköre. A Szabályozási Terv szerint ügyfelek
leadják út céljára a 1124/4 hrsz-ú, 15 m2, valamint a 1124/7 hrsz-ú 46 m2 területő ingatlant. A
szabályozás egyben arról is rendelkezik, hogy a 1129/2 hrsz-ú, 102 m2 nagyságú,
önkormányzati tulajdonú ingatlant az érintett telkekkel össze kell vonni. Így Ferkelék út
céljára átadnak 61 m2-t, és az önkormányzattól kapnak 102 m2-t. Kérelmükben
elıterjesztették, hogy az 1124 hrsz-ú ingatlanukon vezették le a Turista utca csapadékvizét,
erre vonatkozó szolgalmi jogi megállapodás most van folyamatban. Így a telkük értékében
bekövetkezett értékcsökkenés kompenzálná a telekalakítással keletkezı értéktöbbletet.
Földesi János, képviselı:
Javaslatom: Szerzıdéskötéskor foglaljuk bele, hogy Ferkelék részére a meglévı csapadékvíz
elvezetı csatornára való rákötés jogosultságát biztosítsuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a egyhangúlag elfogadta, azt a módosító javaslatot, mely szerint Ferkelék
részére a meglévı csapadékvíz elvezetı csatornára való rákötés jogosultságát
biztosítsuk. (1:10:28)
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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 a teljes határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 116/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy Ferkelné Gısy Éva kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja a GEO-MICRO Bt.
által készített, 2009. 06. 11. napján kelt elvi változási vázrajz szerinti telekalakításhoz.
Hozzájárul a Solymár Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló
Solymár, belterület 1129/2 hrsz-ú, 102 m2 területő ingatlan és
Ferkelné Gısy Éva, valamint Ferkel Zoltán tulajdonában álló
a 1124/7 hrsz-ú, 46 m2 , valamint
a 1124/4 hrsz-ú, 15 m2 nagyságú
(mindösszesen 61 m2 alapterülető) területek cseréjéhez.
Solymár Nagyközség Önkormányzata a cserét egyenértékőnek fogadja el, mivel a
jelenleg Solymár, belterület, 1124 hrsz. alatt felvett – a telekalakítást követıen 1124/1,
1124/2 és 1124/3 hrsz. alatt felveendı – ingatlant terhelı csapadékvíz elvezetése miatti
szolgalmi joggal keletkezı értékcsökkenés miatt és a szolgalmi jog alapításáért az
érintett ingatlan tulajdonosa kártalanításra nem tart igényt. A szolgalmi jog a községi
csapadékvíz Turista utcai rendszerének kiépítéséig, ill. átadásáig érvényes.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglalt
megállapodások aláírására.
A képviselı-testület biztosítja a csapadékvizelvezetı hálózatra való rákötési jogot.
(1:10:37)

14. számú napirend: 121/2009. számú elıterjesztés: Bayerné Zwickl Borbála
szolgalmi jog bejegyzési kérelme.
Budavári László, képviselı:
A képviselı-testület a 49/2009. (IV. 24.) sz. határozatával szolgalmi jogot biztosított Bayerné
Zwickl Borbála részére az önkormányzati tulajdonú Solymár, belterület 647/2 hrsz-ú, kivett út
megnevezéső területre. Az elıterjesztés nem tartalmazta, így határozat sem született a szintén
önkormányzati tulajdonú Solymár, belterület, 608/1 hrsz. alatt felvett, kivett vízmosás
területére vonatkozóan, melyet szintén kereszteznek a közmővezetékek. Ennek megfelelıen a
határozatot módosítani kell.
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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 a határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 117/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a 49/2009. (IV. 24.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A határozat kiterjed a Solymár, belterület, 608/1 hrsz. alatt felvett, kivett vízmosás – a
szolgalmi jog alapítására szolgáló vázrajz I. jelő – területére is.
(1:11:52)

15. számú napirend: 122/2009. számú elıterjesztés: Galli János és neje
kérelme.
Budavári László, képviselı:
Galli János és neje azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonukban lévı
Solymár, belterület 1023 és 1024 hrsz alatt felvett ingatlanjaik természetbeni állapota szerint
cserélje el az önkormányzattól lekerített ill. az általuk nem használt területeket.
A kérelemhez csatolt felmérés nagyrészt megegyezett a bizottság által kiméretett 1025 hrsz-ú
vízmosás felmérésébıl származó adatokkal. Ennek értelmében a kérelmezık 117+22+12 m2
területet használnak a vízmosásból, míg 41+3 m2 területet jelenleg a köz használ az érintett
vízmosás területébıl. A kérelmezı azonban a Törökkút utcai közterület egy részét is
elkerítette. A bizottság azzal a feltétellel támogatta a vízmosásból elkerített ill. nem használt
területek rendezését, hogy a Törökkút utcában az eredeti (jogi) állapotot helyre kell állítani.
Ügyfelek olyan vázrajzot nyújtottak be a hivatalhoz, amely szerint a vízmosás területe nem
csökken, a lekerített és nem használt területek megegyeznek. Ehhez a vízmosás nyugati
oldalán lévı kerítést is át kell helyezniük.
Földesi János, képviselı kimegy.
Tamás Enikı, képviselı kimegy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 8 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 118/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a Blum Gábor által 2009. 06. 23-án készített elvi változási vázrajzban foglalt
területcserékhez, a Solymár, belterület 1023, 1024, valamint 1025 hrsz. alatt felvett
ingatlanok telekhatár-rendezéséhez az alábbi feltétellel hozzájárul. A területcserékre
vonatkozó megállapodás megkötése elıtt Galli Jánosnak és nejének a Törökkút utcai
oldalon a Solymár, belterület 1023 és 1024 hrsz. alatt felvett ingatlanok kerítését az
ingatlan-nyilvántartási állapot szerinti, a vízmosás nyugati oldalán a hivatkozott vázrajz
szerinti telekhatárra át kell helyeznie. (1:14:11)
Földesi János, képviselı visszajön.
Tamás Enikı, képviselı visszajön.

16. számú napirend: 123/2009. számú elıterjesztés: Solymár hulladéklerakó
rekultivációs pályázatát elıkészítı hulladékmentesítés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A COWI Magyarország Kft. készíti KEOP 2.3.0. pályázati konstrukció keretében a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megbízásából a Solymár nyugati
részén -az egykori nagynyomtávú és kisnyomtávú vasútvonal közötti területen- 1980-1987
között mőködı települési szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát.
A rekultivációs terveket a Hivatal szakmai szempontból véleményezte, s az alábbiak
pontosítását, kiegészítését kérte a dokumentációban.
1. Hulladéktest jobb tájbaillesztése és az imissziós területek szél- és levegıtisztaságvédelme a fedıréteg növelésével, a tervezett gyeptársulás kiegészítése fás
növényzettel.
2. Fakivágás-pótlás egyensúlyának igazolása favédelmi terven.
3. Szivárgó vizek elszikkasztásának mőszaki megoldása.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által szervezett
tervegyeztetésen a pályázat elıkészítésért felelıs MKM-Consulting Zrt. tervezıi konkrét
határidıkkel meghatározták az egyes önkormányzatok feladatait a pályázat következı
szakaszában. Solymár esetében az alábbi feladatokat határozták meg.
Az érintett solymári ingatlanok tulajdonviszonya rendezett (önkormányzati vagy állami
tulajdonban vannak), a hulladékkal fedett mintegy 18.800 m2 területen ezért a feladat a
tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, továbbá a mővelésbıl történı kivonás 2009. augusztus
31.-i határidıvel. A Hivatal a terület-elıkészítéshez szükséges Földhivatali ügyintézést
megkezdte.
Azonban a hulladékkal fedett terület (a mellékelt helyszínrajzon hálós sraffal jelölve) egy
része, mintegy 4310 m2 nem Solymár, hanem Pilisszentiván közigazgatási területén fekszik.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pályázatban való részvétel feltétele e területek Solymár Nagyközség Önkormányzatának
tulajdonába való kerülése, illetve a terület menetesítése a hulladéktól. Mivel a pilisszentiváni,
részben magántulajdonú területek megváltása nem reális cél, indokolt a mintegy 4310 m2
területrıl a hulladék áthalmozása a nagyrészt 021 hrsz. ingatlanon fekvı hulladéktestre (a
mellékelt helyszínrajzon lila szaggatott vonallal jelölve), valamint a kommunális lerakóban
nem elhelyezhetı veszélyes hulladék elszállítás és elıírásoknak megfelelı ártalmatlanítása.
Az átrakodás és a szállítás-ártalmatlanítás költségei a pályázatban nem szerepeltethetık,
továbbá a terület hulladékmentesítésének végsı határideje a rekultivációs tervek
környezetvédelmi engedélyezési tervének benyújtása (elıreláthatóan 2009. október eleje), így
a mentesítés-átrakodás költségei Solymár költségvetését terhelik. A költségek mértékét
nagyban befolyásolja a területen található hulladékok mennyisége, összetétele, veszélyes
volta, melyet a szállítók nyári általános leállását követı helyszíni bejárás után lehet
meghatározni.
Enczmann László, képviselı:
Az átcipeltetést is fizeti állam?
Földesi János, képviselı:
Nem.
Enczmann László, képviselı:
Amit benyújtottunk pályázatot ott meghatároztuk a köbmétert?
Földesi János, képviselı:
Az benne van.
Cser Angéla, képviselı:
A veszélyes és ártalmas hulladékok elszállításának költségét is mi fogjuk vállalni, tudunk
valamit a veszélyes hulladékok milyenségérıl? Ennek tetemes költsége lehet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt mindenképen nekünk kell elvinnünk.
Emesz Lajos, képviselı:
Fel sem merül, hogy a tulajdonos vigye el a szemetet a területérıl?
Budavári László, képviselı:
A hulladékgazdálkodási trv. benne van, hogy annak kell gondoskodnia a hulladék
elszállításáról, akinek a területén van. Jó lett volna egy költségbecslés.
Tamás Enikı, képviselı:
Lehet, hogy ı már így vette a telket.
Budavári László, képviselı:
Az nem számít.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor tehát a részleteket pontosabban kell tisztáznunk. Az elıterjesztést visszavonom.
(1:21:58)
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17. számú napirend: 124/2009. számú elıterjesztés: A 7152. hrsz alatt felvett
ingatlan rendezése.
Budavári László, képviselı:
A Tavasz – Mély – Görbe utca által határolt tömb keleti oldalán elkészültek az érintett
utcákkal határos ingatlanok megosztási vázrajzai. A Solymár, Zártkert 7152 hrsz. tulajdonosa
jelezte, hogy számára különösen méltánytalan az útleadás, mivel korábban 1460 m2-es telek
területe, ezáltal 398 illetve 797m2-re csökken. Ezért kérte, hogy Solymár Nagyközség
Önkormányzata adjon részére garanciát arra vonatkozóan, hogy az útleadás mértéke ne sújtsa
olyan aránytalanul a tulajdonosokat. Jelen telekalakításnál célszerőbb lenne az érintett
ingatlannal határos közterület egy részével történı összevonása. Ez oly módon történne, hogy
a 7152 hrsz. tulajdonosa és az önkormányzat között megállapodás jön létre az önkormányzat
tulajdonában levı 7149 hrsz-ú közterület egy részének és a 7152 hrsz-ú magáningatlan
összevonásáról. Így Solymár Nagyközség Önkormányzata osztatlan közös tulajdonba kerülne
a 7152 hrsz. ingatlanban. Ezt a területet késıbb az önkormányzat az érintett tömbön belül
visszakapná, vagy pénzbeli megváltásra kerülne sor. Kérem a képviselı-testületet, hogy a
sikeres telekalakításhoz döntésével a fentiekben vázolt módon hozzájárulni szíveskedjék.
Ennek megfelelıen a hatályos szabályozási terv szerinti szabályozási vonalat az útépítés
kiviteli tervein jelölt ingatlan határoknak megfelelıen kell módosítani.
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 – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 119/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy támogatja a tulajdonában lévı Solymár, Zárkert 7149 hrsz-ú, 7082 m2 területő,
kivett közút megnevezéső ingatlan egy részét a 7152 hrsz. alatt felvett ingatlanhoz
csatolják. A területrendezés mértékére a Schlick Mérnökiroda által készített Kert utcai
útépítési terv az irányadó. A közterületbıl a magántelekhez csatolt terület tulajdonosa
Solymár Nagyközség Önkormányzata marad.
Fentieknek megfelelıen a szükséges telekalakítás elıkészíthetı, illetve ezt követıen a
területre érvényes a 12/2007. (VII. 2.) önk. rendelettel elfogadott szabályozási tervet
módosítani kell. (1:25:04)
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18. számú napirend: 126/2009. számú elıterjesztés: Hutweide torony
áthelyezése.
Budavári László, képviselı:
A T-Mobil torony Mészégetı utcai építése már akkor nagy ellenállást váltott ki a környezı
ingatlanok tulajdonosaiból, és azóta is szüntelen lakossági panaszok forrása. Ezért az elmúlt
években többször is felvetıdött az áthelyezés kérdése.
Az építéshatóság véleménye szerint a hatályos helyi szabályozás nem tiltja ilyen építmény
elhelyezését, ugyanakkor nem tesz javaslatot az elhelyezés övezetére. Az egyeztetések során a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság azt kérte az üzemeltetıtıl, hogy a
mőszaki szempontok figyelembevételével állapítson meg lehetséges helyszíneket, és az
önkormányzat ezekbıl kiválasztja a lakosság szempontjából legkedvezıbbet. Így kezdıdött
meg a tárgyalás a T-Mobile és a PEMÜ Zrt. között, mely jelenleg olyan stádiumban van, hogy
az önkormányzati véleményt követıen a megállapodás megkötésére sor kerülhet.
Enczmann László, képviselı:
A lakótelepieket ez nem fogja zavarni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ahová a torony kerülne, az a régi cipıfestı üzemtıl nyugati irányba van.
Enczmann László, képviselı:
De ott is közel van a lakótelephez. Miért pont oda tesszük, a Hutweide helyett lakótelepi
kérdést csinálunk belıle. Tegyük valahová végleges helyre.
Budavári László, képviselı:
Nem írhatjuk elı, hogy ki mit hová tegyen, mi csak szépen kérhetjük. Az adott lehetıségek
közül csak ez az egy jöhetett szóba. Ennek nincsen szabályozása.
Enczmann László, képviselı:
Egy egy rosszból-rosszba tesszük át. Itt a sugárzás ugyan úgy hat. Tiltakozni fogok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a torony 1991- ben kapott 15 évre ideiglenes építési engedélyt, ez 2006 december 31-n
lejárt. Idıközben megszőnt az ideiglenes építési engedély fogalma. Elvben a szolgáltatónak el
kellene távolítania a tornyot, de 2005.évben aláírásra kerül egy szerzıdés mely szerint
Solymár Önkormányzata további 20 évre helyet biztosít ennek a toronynak.
A sugárzás kérdése: ha a fejéhez tart valaki egy telefont sokkal nagyobb a sugárzás. Ami nagy
baj, fel kell engedni a toronyra a másik szolgáltatót, ami azt jelenti, hogy ezekhez
légkondícionáló tartozik, ez nagyon zajos ez zavarja fıleg a lakókat, meg az éjszakai
karbantartás, és a riasztó zaja.
Budavári László, képviselı:
Itt több 100 méterrıl beszélünk, itt nem a sugárzás zavarta a szomszédokat, hanem a zaja.
Enczmann László, képviselı:
Sok vita volt a PEMÜ ellen, a zaj miatt. A Bécsi utat valaki már megnézte? Miért a gödörbe?
Én tiltakozom.
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Emesz Lajos, képviselı:
Amikor ezt a tornyot anno oda telepítettük akkor sem kérdeztük meg az összes lakost.
Enczmann László, képviselı:
Minek kell a testület döntése ahhoz, ha úgysem szólhatunk bele. És akkor velünk takaróznak
majd, hogy mi megengedtük.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PEMÜ nem lakóterület, az épületek mögé kerül a torony. Ez a szolgáltató költségére megy.
Földesi János, képviselı:
Ez a mi ingatlanunkon történik, ez a tevékenység a mi ingatlanunkon megszőnik.
Novoszádek János, képviselı:
Én nem támogatom.
Javaslom, hogy az elıterjesztésbıl a „támogatja” kifejezést húzzuk ki.
Földesi János, képviselı:
Kérem, hogy a támogatja legyen kivéve.
Enczmann László, képviselı:
A tornyok elhelyezésébe nem szólhatunk bele? Ha nekünk nem kell engedélyt adnunk, akkor
miért kell döntenünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mert akkor nem tudom aláírni a szerzıdésbontást.
Budavári László, képviselı:
Most miért csinál mindenki úgy, minta senki nem tudná, hogy mirıl van szó. A szolgáltató
átteszi a saját költségén, akkor legalább adja jóváhagyását hozzá.
Dauner Henrik, képviselı:
Minden mőszaki problémára több megoldás is lehet. Ezt jobban körbe kellene járni.
Szerintem máshová is lehetne tenni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez két év munkája. Nem teheti akárhová, hiszen két kilométer a hatósugara. Telefonálni
mindenki akar. Itt és most ez a lehetıség.
Budavári László, képviselı:
Rendben van, ha tiltakozunk akkor ne használjunk sem áramot, sem mobiltelefont.
Enczmann László, képviselı:
Akik akkor vették a telket, tudták, hogy ott van. Mi van akkor, ha bár hová teszem, ott a lakók
be fognak perelni bennünket, hogy sérül az egészsége akkor mi lesz, rámegy a gatyánk is a
perre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A mőszaki mérnökök állapították meg a helyszínt. Nem mi jelöltük ki.
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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 a határozati javaslatot módosítását, mely szerint
vegyük ki az „és támogatja” kifejezést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a határozati javaslat módosítását.
(1:56:02)
Dr. Vigh Annamária, képviselı kimegy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot módosítását, mely szerint
kivegyük belıle a PEMÜ területét ?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 4 igen szavazattal 3 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület elutasította, hogy a határozati javaslat módosításaként a PEMÜ
területét kivegyük a határozati javaslatból. (1:56:51)
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
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 6 igen szavazattal 3 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 120/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a Mészégetı utca 2830 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanon lévı
T-Mobile tornyot a PEMÜ ZRT. tulajdonában lévı Terstyánszky úti telephelyre az
üzemeltetı áttelepítse. (1:57:09)

19. számú napirend: 128/2009. számú elıterjesztés: Kert utca közbeszerzése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó, a szerzıdés teljesítésére
alkalmas ajánlattevık a következık voltak:
4. Az ajánlattevı neve: PENTA Általános Építıipari Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 2100 Gödöllı, Kenyérgyári út 1/E.
Az ellenszolgáltatás összege: 130 000 000 HUF + ÁFA = 162 500 000 HUF
5. Az ajánlattevı neve: BOLA 95 Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14.
Az ellenszolgáltatás összege: 99 500 000 HUF + ÁFA = 124 375 000 HUF
6. Az ajánlattevı neve: Alpine Hungária Építı Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Az ellenszolgáltatás összege: 107 000 000 HUF + ÁFA = 133 750 000 HUF
7. Az ajánlattevı neve: VIANOVA 87 Közmő és Útépítı Zrt.
Az ajánlattevı székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Az ellenszolgáltatás összege: 106 350 101 HUF + ÁFA = 132 937 626 HUF
Az eljárás nyertesének a BOLA 95 Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t
javaslom. Indokolás: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján
az ajánlatkérı számára a legkedvezıbb ajánlatot a BOLA 95 Építıipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. adta.
Az eljárásban második helyezett ajánlattevınek a VIANOVA 87 Közmő és Útépítı Zrt.-t
javaslom. Indokolás: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján
az ajánlatkérı számára a második legkedvezıbb ajánlatot a VIANOVA 87 Közmő és Útépítı
Zrt. adta.
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 – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 9igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 121/2009.(VII.24.) számú határozatát egyhangúlag elfogadta,
hogy a „Kert utca megépítése” tárgyában eljárás nyertesének a BOLA 95 Építıipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t, második helyezettnek a „VIANOVA 87 Közmő és
Útépítı Zrt -t hirdeti ki. A projekt finanszírozását a KMOP pályázat szerint a
beruházási keret terhére vállalja. Egyben felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerzıdések aláírására.
Útépítési beruházás (bruttó):
124 375 000,- Ft
(1:58:55)
Kérdések:
Földesi János, képviselı:
Hol tartunk a Solymár tábla ügyével?
Aranyhegyi pataknál már megint nagyon büdös van. Tudunk már valamit a szennyvíz telep
rekonstrukciójáról?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Magyar Közút Zrt. – szokása szerint - válaszra sem méltatott.
A patakról: KEOP program keretében adtak be pályázatot. Nagyon szurkolunk nekik.
Novoszádek János, képviselı:
A szennyvíztámogatás esetében mi van akkor, ha több vízóra van pl. a lakótelepen, akkor mi a
helyzet?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt jogilag nehezen tudja értelmezni a KÖZCSAT igazgatója, ezért Horányi képviselı úrral
értekezik ez ügyben. Itt az elszámolás során még megbeszéljük.
Novoszádek János, képviselı:
Köszönöm a PEMÜ - és a lakótelepi lépcsı javítását.
Enczmann László, képviselı:
Én már három hónapja kérem, hogy a garázsos kérdésre választ kapjak, ami nem történt meg,
ezért kérem, egy bizottság felállítását ennek kivizsgálására.
Dr. Beregszászi Márk, mb. aljegyzı:
Erre a választ már hetekkel ezelıtt megküldtem.
Földesi János, képviselı:
Igen megkaptuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Solymár, 2009. július 24.
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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