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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, hiányzik 4 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?
Dauner Henrik, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Emesz Lajos, képviselı:
Én is elvállalom.
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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. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 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. (18:33:29)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném, ha 1. napirendként tárgyalnánk a 73-as elıterjesztést.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e 1. számú napirendi pontként a 73/2009. számú
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 1. számú napirendi pontként a
73/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk.(18:33:35)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném, ha 2. napirendként tárgyalnánk a 74-as elıterjesztést.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e 2. számú napirendi pontként a 74/2009. számú
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 2. számú napirendi pontként a
74/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk.(18:33:39)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném, ha 3. napirendként tárgyalnánk a 70-as elıterjesztést.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e 3. számú napirendi pontként a 70/2009. számú
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 3. számú napirendi pontként a
70/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk.(18:33:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném, ha 4. napirendként tárgyalnánk a 71-as elıterjesztést.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e 4. számú napirendi pontként a 71/2009. számú
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 4. számú napirendi pontként a
71/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk.(18:33:45)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném, ha 5. napirendként tárgyalnánk a 75-as elıterjesztést.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e 5. számú napirendi pontként a 75/2009. számú
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 5. számú napirendi pontként a
75/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk.(18:33:48)
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. május 18-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 módosított napirendet. (18:33:50)
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. május 18-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 végleges napirendet. (18:33:53)

1. számú napirend: 73/2009. számú elıterjesztés: Kert utca pályázat
közbeszerzési kiírása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszöntöm a körünkben megjelent a Kert utca útépítésére kiírandó közbeszerzési pályázatunk
tanácsadóit Dr. Czencz Lászlót és Leel-İsi Dianát.
Az legfontosabb feltételeket ismertetném, ezeket nemrég hagyta jóvá a Közbeszerzési
Bizottságunk.
Csak olyan útépítési cég jelentkezhet, akinek a tavalyi évi árbevétele 100 millió forint volt.
Fizetés az EU pályázatok esetében két mérföldkıben fog történni, illetve a közbeszerzési
bizottság azt is kérte a közbeszerzés eljárás kiírójától hogy bankgaranciával a project érték
mintegy 5% jótállásként, szavatosságként biztosítsa a potenciális kivitelezı.
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Dr. Czencz László:
Itt legfontosabbak a határidık. Jövı héten hétfıtıl tervezzük a hirdetmények feladását. A
feladási határidı 2009. június 26. Adnánk itt hetes bírálati idıtartamot így a döntést a
képviselı-testület meg tudja hozni, mert elıtte a Közbeszerzési Bizottság el tudja készíteni
döntési javaslatát. Eredményhirdetés ideje: 2009. július 13. Szerzıdés kötés idıpontja: 2009.
augusztus 03. Azért ilyen hosszú, mert a szerzıdéskötés nem lehet hamarabb, mint az
eredményhirdetéstıl számított 15 nap. 2009. augusztus 03. a munkaterület átadásának az
idıpontja is. Teljesítési határidıket a szerzıdéskötéstıl számított 120. napra írtuk.
Dr. Czencz László:
Ajánlati biztosíték: 1 millió forint. Késedelmi kötbér: véghatáridıben állapítjuk meg a
késedelmi kötbért, egy naptári napos késedelemre nettó teljes vállalkozási díj 1%, a teljes
kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 50%.
Az eljárás egyszerő, úgynevezett tárgyalásos eljárás lesz, ahol az ajánlattevık beadják
ajánlataikat » felbontjuk ezeket az ajánlatokat » ismertetjük az ajánlati árakat » itt adunk
nekik egy kis gondolkodási idıt » megtehetik új ajánlataikat » döntés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Meghatároztuk a kiírásban szereplı dokumentáció árát, jelen esetben 150.000 forint + ÁFA.
Cser Angéla, képviselı megérkezik.
Dauner Henrik, képviselı:
Itt a faluban a víz több helyen betör, kitör. Ott a Kert utcában mőanyag vezetéken folyik a víz
vagy van eternit csı is? Elıtte ezt csináltassuk meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Kert utcában volt helyszíni bejárás és közmő egyeztetés. Mőanyag csı van alatta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 57/2009.(V.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a Közbeszerzési törvény alapján egyszerő eljárás szerinti ajánlattételi felhívást tesz
közzé a Kert utca megépítése tárgyában. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ajánlattételi felhívás megjelentetésérıl gondoskodjon. (18:50:12)
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2. számú napirend: 74/2009. számú elıterjesztés: Lustige Zwerge beruházás
közbeszerzési kiírása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez nem EU pályázat alapján történik. A Közbeszerzési Bizottságnak az volt az alap állása,
hogy amennyiben lehet próbáljuk meg a helyi vállalkozókat támogatni ezért olyan feltételeket
javasolt az elıkészítı bizottság pl: több részletben történı fizetési ütemezés, garanciák
kérdése
Dr. Czencz László:
Itt a Kert utcával ellentétben vállalkozói díjból való visszatartást alkalmaznánk egy évre, 12
hónapra ami a teljes ráfordítási díjnak az 5%. Ettıl függetlenül a jótállás idıtartamát
fenntartanánk 60 hónapig. Fizetés ütemezés: 25-50-75% készültségnél lehet benyújtani egyegy részszámlát. Alkalmasságnál úgy döntött az elıkészítı bizottság, hogy nettó 40 millió
forintos árbevételt kér az ajánlótevıtıl, legalább három referenciát kell benyújtania, amibıl
legalább kettınek nettó 20 millió forintos referenciának kell lennie. Tárgyalásos eljárás
keretében dıl el, hogy ki nyeri el. A dokumentáció ára 30.000 forint + ÁFA. Az eljárás
idıpontjai: Beadás ideje 2009. június 23. Eredményhirdetés: 2009. július 16. Szerzıdéskötés:
2009. július 27.
Ha hamarabb sikerül meghozni a döntést, akkor ezeket az idıpontokat elırébb hozhatjuk.
Biztosítékok: ajánlati biztosíték (a nyertes ajánlatot követıen a második helyezett ne
léphessen vissza a szerzıdéskötéstıl, tehát hozhasson minket olyan helyzetbe, hogy
lefolyattunk egy bonyolult és költséges eljárást és nincsen vállalkozó). Ajánlati biztosíték:
500.00 forint. Késedelmi kötbér: véghatáridıben állapítjuk meg a késedelmi kötbért, egy
naptári napos késedelemre nettó teljes vállalkozási díj 1%, a teljes kötbér összege nem
haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 50%. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a vállalkozó
elmegy és nem csinálja meg akkor a nettó vállalkozási díj 25%. A kettıt együtt nem tudjuk
érvényesíteni, tehát vagy a késedelmi kötbért vagy a meghiúsulási kötbért alkalmazzuk.
Visszafele meghiúsulási kötbér nincsen, vagyis, ha az önkormányzat vagy valamelyik hatóság
miatt hiúsul meg a dolog akkor nem kell fizetni.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Mivel itt oktatási intézményrıl van szó, ez szerepel e a referenciák között, mert egészen más
dolog egy lakóházat és megint más egy óvodát vagy egy iskolát tervezni?
Dr. Czencz László:
Az óvodánál így szerepel: az ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik az elızı három érvvel és legalább három referenciát kell benyújtania, amibıl
legalább kettınek nettó 20 millió forintos referenciának kell lennie. Közintézményi jelleg
nincsen benne. Igény szerint beletehetı.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Szerintem ez a 20 millió nagyon kevés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a solymári vállalkozók is kapjanak lehetıséget a
pályázásra ezért határozott úgy a Közbeszerzési Bizottság, hogy kisebb referencia is elég
legyen valamint nem kell bankgarancia.
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Rétfalvi József, képviselı:
Tehát akkor a solymári vállalkozónak nem kell fıvállalkozónak lennie?
Dr. Czencz László:
De igen kell. Van rá lehetıség, hogy többen is induljanak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Milyen kötelezettség terhel bennünket akkor, ha van két pályázónk az egyik 1 milliárdért a
másik 2 milliárdért vállalja el, de nekünk nincsen ennyi pénzünk?
Dr. Czencz László:
A közbeszerzés úgy indul, hogy amikor feladjuk a hirdetést akkor bele kell írnunk, hogy
mennyi a becsült értéke az eljárásnak. Azt tekintjük rendelkezésre álló fedezetnek.
Érvénytelenségi ok: ha a legolcsóbb ajánlat is meghaladja a rendelkezésünkre álló fedezet
összegét. Ha a fedezetet lecsökkentjük ennek az a veszélye, hogy akkor érvénytelenné kell
majd nyilvánítanunk egy egyébként megfelelı pályázatot, mert a fedezet értékét
lecsökkentettük.
Gaal Gergely, képviselı:
Mi van akkor, ha többen is jelentkeznek, de egyik sem felel meg a feltételeknek.
Dr. Czencz László:
Akkor eredménytelen a kiírás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 58/2009.(V.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a Közbeszerzési törvény alapján egyszerő eljárás szerinti ajánlattételi felhívást tesz
közzé a Lustige Zwerge óvoda építési munkálataira. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ajánlattételi felhívás megjelentetésérıl gondoskodjon. (19:03:54)
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3. számú napirend: 70/2009. számú elıterjesztés: Budapest agglomerációs
autóbusz-közlekedés üzemeltetésének egységesítése, hálózatának fejlesztése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Magyar Köztársaság Országgyőlése a 2008. évi C. törvénnyel módosította az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényt („Busztv”). A
Busztv. módosítását követıen definiálja a „belsı szolgáltató” fogalmát az alábbiak szerint:
„2. § f) belsı szolgáltató:
1. a települési (fıvárosi) önkormányzat belsı szervezeti egysége, vagy
2. olyan gazdasági társaság, amely a települési (fıvárosi) önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll, vagy
3. olyan egyéb gazdasági társaság, amelyben a települési (fıvárosi) önkormányzat
meghatározó befolyással rendelkezik.”
Ennek jelenleg a BKV Zrt. felel meg, illetve ennek fog megfelelni.
A módosítás a belsı szolgáltatókra az alábbi szabályokat írja elı:
„8. § (5) (…) A közvetlen odaítélés alapján szolgáltató belsı szolgáltató a közszolgáltatási
tevékenységét kizárólag az ellátásért felelıs illetékességi területén végzi. A belsı szolgáltató
az általa ellátott településeken kívül személyszállítási közszolgáltatás nyújtására irányuló
pályázati vagy nyilvános ajánlatkérésen alapuló eljárásokban nem vehet részt.”
„17. § (8) A belsı szolgáltató a helyi közlekedés ellátásáért felelıs illetékességi területén
kívüli, (…) helyi járattal közigazgatási határon kívül végzett személyszállítást, valamint más
önkormányzatok területén végzett személyszállítást a közszolgáltatási szerzıdés belsı
szolgáltatóként történt közvetlen odaítélését követı 1 évig tarthatja fenn.”
Tisztelt Képviselı-testület, figyelemmel a hatályba lépett jogszabályváltozásokra, a
Volánbusz Zrt. felvette a kapcsolatot a Budapest vonzáskörzetében lévı településekkel, így
Solymárral is annak érdekében, hogy megkezdıdjenek a tárgyalások a BKV Zrt. által
üzemeltetett (64, 164, 218) viszonylatokat átvegye, azokat esetleg a helyi igényeknek
megfelelıen módosítsa.
Cser Angéla, képviselı:
A Volánbusz bevinné a járatait Hővösvölgybe, vagy csak átszállással tudunk majd odáig
eljutni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen lemennek addig. Korábban volt szó arról, hogy egészen Széna térig mennek,
de miután a csatlakozó közlekedés eléggé kielégítı ezért csak Hővösvölgyig megy majd. Ha
úgy alakul – természetesen az új 10 út elkészültével – a 218 busz nem Árpádhíd budai, hanem
a pesti hídfıtıl fog indulni és Solymár, Templom tér a végállomása.
Cser Angéla, képviselı:
Az árak?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Marad a BKSZ rendszer.
Horányi Márton, képviselı:
Arra milyen garanciákat fog tudni adni, hogy Solymárra nem teli buszokkal fog érkezni, ha
Szentiván felıl jön?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg a mostani útvonal szerint fognak járni.
Horányi Márton, képviselı:
Jelenleg.
Dauner Henrik, képviselı:
Délután volt egy rádió mősor, amiben arról volt szó, hogy az iskola buszokat meg fogják
szüntetni, mert nincs rá pénzük, vagyis nincsen pénztartalékuk. A kormány erre nem ad pénzt
a busztársaságoknak.
Csuklós buszokkal, vagy normál buszokkal fognak járni?
Budavári László:
Az iskola buszokat azért fogják megszüntetni, mert az új KRESSZ szerint az iskola buszokba
kötelezı lesz a gyermek ülések beszerelése. Erre a nincsen pénzük.
Horányi Márton, képviselı:
Itt állami feladatot akarnak leosztani, amihez nem adnak támogatást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadta
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 igen szavazattal 1 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 59/2009.(V.18.) számú határozatában elfogadja az alábbiakat:
1. Támogatja hogy a közigazgatási területén BKV Zrt. 64-es, 164, 218-as autóbusz
járatvonalán a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatokat a VOLÁNBUSZ
Zrt. a BKV Zrt-tıl átvegye és üzemeltesse (illetve az átvételt követıen
Önkormányzattal egyeztetve és hozzájárulásával módosított vonalakkal
üzemeltesse pl. Templom tér, vasútállomás Auchan, vagy lakótelep, vasútállomás,
Auchan).
2. Az üzemeltetés átadás-átvételének idıpontja és egyéb feltételek kialakítása a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megfelelı döntései alapján
történhetnek, azzal, hogy a Képviselı-testület kizárólag azonos, vagy jobb
feltételek kialakítása esetén adja támogató hozzájárulását a változtatáshoz.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közösségi közlekedés üzemeltetıjének
változásával kapcsolatban felmerülı egyeztetéseket tisztázza megfelelı
szakirányú tudással rendelkezı közlekedési szakértıvel.
(19:16:20)
Gaal Gergely, elmegy.
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4. számú napirend: 71/2009. számú elıterjesztés: Új iskolai védınıi körzet
kialakítása.
Emesz Lajos, képviselı:
Solymár Nagyközség közigazgatási területén Solymár Nagyközség Önkormányzatának
finanszírozásában jelenleg 3 védınıi körzet mőködik. A területi védınıi ellátásról szóló
49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet („Rendelet”) 5. §-a alapján egy védınıi körzetben a
védını által ellátható várandós anyák, 0-6 éves korú gondozottak és az oktatási intézménybe
nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen 250 fı lehet és
.amennyiben az iskolai védınıi feladatok ellátása teljes munkaidejő iskolavédını
foglalkoztatásával nem biztosított, akkor a területi védını az oktatási intézmény(ek)ben is
ellátja a védınıi feladatot.
A 250 fıs létszámtól 25%-kal el lehet térni (312,5), ugyanakkor Solymár Nagyközség
területén jelenleg a 3 védını átlagban 461 személyt lát el, a jelentıs számot az iskolai
védınıi feladatok ellátása is jelenti. Egy negyedik területi védınıi körzet létrehozása esetén
is magasabb lenne a létszám (346 fı), ilyen magas létszám esetén az OEP egyáltalán nem fog
finanszírozást adni.
A létszám mellett egyidejőleg egy szorzóalapú pontrendszer is mőködik. A Rendelet 5. § (3)
bekezdése alapján egy védınıi körzetben ellátható gondozottak száma nem haladhatja meg a
750 pontértéket. A pontérték számításánál egyszeres, kétszeres és háromszoros szorzókat
alkalmaznak. A Rendelet 6. sz. melléklet 2. pontja szerint egy védınıi körzetben maximálisan
1000 pontnak megfelelı feladatot láthatnak el, ugyanakkor finanszírozást csak 750 pont után
kaphatnak a védınık. Átlagban a jelenlegi három védınıi körzet Solymáron 900 pont feletti
feladatot lát el.
Ahhoz, hogy a finanszírozást fenntartható legyen az eddigi vegyes rendszer (tehát a területi
védınık ellátnak iskolai feladatokat is) helyett szükséges iskolai védınıi státusz létrehozása,
az új védını teljes egészében az iskolai feladatokat látná el, amelynek ellátására a teljes
finanszírozást megkapná a védınıi szolgálat.
Jelenleg a három védını az ellátott feladatok után a maximális 9.159.000,- Ft összeget kapja
OEP finanszírozás keretében. Új iskolai védınıi körzet esetén a három a körzet a számítások
szerint elıreláthatóan 9.878.760,- Ft összegő finanszírozásban fog részesülni, míg az
iskolavédınıi körzet a számítások szerint további 2.612.000,- Ft összeget kaphat.
Az engedélyeztetés lefolytatásához (ÁNTSZ) szükséges a T. Képviselı-testület hozzájárulása,
hogy a második félévben már 4 körzetnek megfelelı finanszírozással mőködjön Solymáron a
védınıi hálózat.
Dr. Vigh Annamária, érkezik.
Horányi Márton, képviselı:
A Waldorf miért oda tartozik?
Emesz Lajos, képviselı:
Mert ott is gyerekek vannak és kötelezı.
Cser Angéla, képviselı:
Nekem van iskolás gyermekem, de nem igazán látom, hogy mit csinálnak ezek a védınık.
Mit fognak csinálni most egész nap?
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Emesz Lajos, képviselı:
Az iskolában ki van alakítva egy orvosi szoba, ahol most már nyugodtan végezhetnek szőrı
vizsgálatokat, mert lesz rá emberünk.
Horányi Márton, képviselı:
Ezt miért most kell tárgyalnunk a rendkívüli testületi ülésen?
Ennek a döntését halasszuk el, mert még nem látok a költségvetési számokat, nem tudom van
e rá elég pénzünk. Miért nem ismertük ezt a költségvetés tervezésekor?
Emesz Lajos, képviselı:
Eddig a védınık sokkal több feladatokat láttak el, mint amit szabadna.
Maga a felszólítás úgy jött, hogy ha nem pótoljuk hiányosságunkat vissza veszik a támogatás.
Nekünk nem kerül plussz költségünkbe.
Én a következı testületi ülésen nem leszek.
Horányi Márton, képviselı:
Ezt miért most kell tárgyalnunk a rendkívüli testületi ülésen?
Dr. Beregszászi Márk, igazgatási iroda vezetıje:
2009. június 5-ig át kell vezetnünk az új védınıi körzetet és szorít az idı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadta

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 7 igen szavazattal 1 fı nem és 3 fı
tartózkodással a testület 60/2009.(V.18.) számú határozatában elfogadja, hogy új
védınıi körzetet hoz létre az iskolavédınıi feladatok ellátására a korábbi három
védınıi körzet egyidejő megtartása mellett.
(19:26:24)
Gaal Gergely, visszajön.
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5. számú napirend: 75/2009. számú elıterjesztés: Óvoda tervpályázata.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az új óvoda megépítése elıtt kötelezı a tervpályázat kiírása. A kiírás tervezete jelen
elıterjesztés mellékletében olvasható. A tervpályázat zsőrije 2/3 rész építészmérnökökbıl kell
álljon! Döntés szükséges az épület tervezet mérete (óvodai/bölcsıdei csoportok száma) és a
zsőri tagjai és a meghívandó tervezık ügyében.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a meghívásos
tervpályázatot ír ki az új óvoda terveinek kidolgozására. A megtervezendı épület 150
férıhelyes óvodát és 40 férıhelyes bölcsıdét foglaljon magába. A pályázat díjazására bruttó
3,1 MFt-ot biztosít a kiírás szakértıi munkáira nettó 900.eFt-ot.
A tervpályázat meghívottjainak a következı építészeket nevezi meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pálfy Sándor építészeti stúdió
Anterra Zrt.
Német Csaba
Tóth Farkas Barnabás
Dömöczki István
Épszer

A tervpályázat zsőrijébe az alábbi tagokat delegálja:
elnök:
Dr. Szente Kálmán
társelnök: Jeney Lajos DLA.
titkár:
Páva Józsefné
Tagok:
Csernyus Lırinc, Ferencz István DLA, Rétfalvi József, Budavári László
Tagot delegálnak: Magyar Építész Kamara, Magyar Építımővészek Szövetsége
Cser Angéla, képviselı:
Vadász miért nincs benne?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Közbeszerzési Bizottság nem javasolta. Sokkal többet is meghívhatnánk csak az sokkal
többe kerülne, és fıleg solymáriakat vagy Solymáron már ismerteket akart meghívni a
bizottság.
Budavári László, képviselı:
A tervezésnél figyelembe kéne venni, az ütemek megépítését. Ezt nem kellene beleírni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A legutolsó verzióban benne lesz. Még kell rajta alakítanunk.
Gaal Gergely, képviselı:
Lesz az óvodának lakossági fóruma?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, már meg is van hirdetve, 2009. május 28-ra.
Cser Angéla, képviselı:
Én javasolnám, hogy vegyük bele a Vadász Építı Kft.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az elıterjesztés módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadta
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 3 fı
tartózkodással a testület elfogadja Cser Angéla, képviselı javaslatát mely szerint a
meghívottak közé felvesszük a Vadász Építı Kft. (19:34:38)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 18-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 61/2009.(V.18.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja,
hogy a meghívásos tervpályázatot ír ki az új óvoda terveinek kidolgozására. A
megtervezendı épület 150 férıhelyes óvodát és 40 férıhelyes bölcsıdét foglaljon
magába. A pályázat díjazására bruttó 3,7 MFt-ot biztosít a kiírás szakértıi munkáira
900.000eFt-ot.
A tervpályázat meghívottjainak a következı építészeket nevezi meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pálfy Sándor építészeti stúdió
Anterra Zrt.
Német Csaba
Tóth Farkas Barnabás
Dömöczki István
Épszer
Vadász Építı Kft.

A tervpályázat zsőrijébe az alábbi tagokat delegálja:
elnök:
Dr. Szente Kálmán
társelnök: Jeney Lajos DLA.
titkár:
Páva Józsefné
Tagok:
Csernyus Lırinc, Ferencz István DLA, Rétfalvi József, Budavári László
Tagot delegálnak: Magyar Építész Kamara, Magyar Építımővészek Szövetsége
(19:36:24)
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Solymár, 2009. május 18.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
igazgatási iroda vezetıje

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

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

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