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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-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?
Budavári László, 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. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı
jegyzıkönyvet Budavári László - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék. (09:33:29)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Az elızı testületi ülés óta történt legfontosabbak:
1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság megtartotta szemléjét a Kert utcában, sajnos a
közbeszerzési eljárást addig nem lehet megkezdeni, ameddig nincs jogerıs építési
engedély az útépítésre. Úgy tőnik, hogy az engedély egy-két héten belül meg fog
érkezni.
2) Folyik az ÁROP pályázat szerzıdésre való elıkészítése, itt is folyamatosan tárgyalunk
a kivitelezıkkel.
3) Szeretnék a lakosság irányában eloszlatni bizonyos tévképzeteket: a Várhegy utcában
lévı szellemház nem községi beruházás keretében épül, hanem magántulajdonos
jogerıs építési engedélyének birtokában kezdte meg az épület tetıszerkezetének
elbontását és az épület építését.
Horányi Márton, képviselı:
A könyvvizsgáló úr kicsit késni fog ezért ezt az egyes napirendet csak késıbb fogjuk tudni
tárgyalni, és nekem fél négykor el kell mennem.
Javasolnám, hogy az 59- s napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 9. számú napirendi pont zárt ülés keretében történı
tárgyalását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 9. számú napirendi pont zárt ülés
keretében történı tárgyalását. (09:38:18)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az így módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet. (09:38:55)
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. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0
fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta a végleges napirendet. (09:39:05)

1. számú napirend: 53/2009. számú elıterjesztés: A KÖZCSAT Kft. 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolója.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Hamvas Márton, a KÖZCSAT Kft. Ügyvezetı igazgatója az alábbi tartalmú beszámolót adta
le a képviselı-testület számára:
„A tisztított mennyiségek a következıképpen alakultak:
Megnevezés
Szolg. menny. em³
Szv.elv össz. . em³
Ebbıl lakossági . em³

1996
250
234
198

1997
321
304
245

1998
377
364
285

1999
501
495
438

2000
507
500
426

2001
524
517
438

2002
563
557
486

2003
632
625
531

2004
580
573
504

2005 2006
591 614
585 606
512 493

2007
616
609
520

2008
590
585
510

A tisztított (kiszámlázott) szennyvízmennyiség megoszlása
Solymár és Pilisszentiván között
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2004 2006 2007 2008
lak.. lak.. lak.. lak.. lak. kommkommkomm komm komm szipp. szipp. szipp. szipp. szipp
(e.m³)(e.mł) (e.mł)(e.mł) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.m³) (e.mł) (e.m³)
Solymár 351 357 345 366 362 46
42
70
64
51
7
7
8
7
5
P.szentiván 153 155 148 181 148 23
33
33
26
24
összesen 504 512 493 547 510 69
75 103 91
75
7
7
8
7
5

A rákötések száma a következıképpen alakult (tárgyév december 31,-én):
Év

1997 1998 1999

Solymár:

1365 1494

1800

Pilisszentiván: 880 943 1054
Összesen:
2245 2437 2854

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2525

2556

2654

2774

2807

2998

3134

1130 1154 1202
3126 3618 3727

1228
3784

1276
3930

1307 1365
4081 4172

1393
4391

1401
4535

1996

2464

5

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2008-ban történt meg elıször, hogy a Közcsat kft 1996 évi megalakulása óta a befolyt és
tisztított szennyvíz mennyisége csökkent annak ellenére, hogy Solymáron a csatornázott
terület bıvült és a rákötések száma is jelentısen emelkedett.
Solymáron kismértékben (4%-al), Pilisszentivánon pedig 17 %.-al csökkent a fogadott
szennyvíz. A szippantott szennyvíz mennyisége 30%.-al csökkent.
A szippantott szennyvíz mennyiségének csökkenése, -mivel a csatornahálózat bıvítését
követıen legelıszır a zárt szennyvíztárolóval rendelkezık kötnek rá-, és a szippantott
szennyvíz és a csatornán érkezı szennyvíz árdifferenciája miatt, a hálózat bıvítés átmenetileg
bevétel csökkenéssel járt.
A próbaüzem és a medencék keresztmőködtetése miatt mindkét medence üzemben kellett
legyen. Megállapítottuk, hogy a régi medence energia igénye, a régebbi típusú levegıztetı
elemek miatt, több mint a nagyobb kapacitású új medence áramfelvétele.
A bejövı szennyvíz volumenének csökkenése lehetıvé, és a 45%-os elektromos energia ár
emelkedés pedig szükségessé tette, hogy csak az új medencét üzemeltessük némi
túlterheléssel. Ezzel a második félévben jelentısen csökkenteni tudtuk a költségeinket.
A telep gazdaságos kihasználása és a környezetvédelmi szempontok miatt gyors volumen
növelésre van szükség, mert az új medence egyedül már nem lesz képes a bejövı
szennyvízmennyiség tisztítására. A beindításra kerülı régi medence keringetési és
levegıellátási állandó költsége akkor is megvan, ha a medence nincs kiterhelve.
Célszerőnek tőnik a Hutweide területén, továbbá mindkét község területén a még rá nem
kötött ingatlanok tulajdonosait határozatban kötelezni a rákötésre. Mivel a rákötést
elmulasztók zömmel szabálytalan módon szabadulnak szennyvizüktıl.
A rá nem kötött ingatlanok listáját mellékelten átadom.
A telep kapacitásának kihasználása és a fajlagos költségek csökkentése érdekében folytatni
szükséges a csatornázást. A legjelentısebb csatornázatlan területtel, a Kerek hegyi
településrésszel célszerő kezdeni. A levezetı Koppány Márton utcai csatorna megépítését
követıen lehet a két településrészt, összekötı utat megépíteni.
A meglevı csatornatervek érvényességi határidejének meghosszabbítása megtörtént. A
további csatornázás elıfeltételeinek megteremtését célszerő lenne meggyorsítani. Ehhez a
következık meglétét, illetve a megkezdett feladatok befejezését látom szükségesnek:
1. a tervezett csatornanyomvonalon a megkezdett szolgalmi jogi rendezésének
befejezése és telekkönyvi bejegyzése a:
• Dózsa György utca- Pacsirta utca közötti szakaszon, itt az üzemeltetést, illetve
a hibaelhárítást lehetıvé tevı szervizút kiépítését és a területre való bejutást is
biztosítani kell. Esetleges üzemzavar esetén a területre csak a kerítéseket
letaposva, birtokháborítással is csak egy szakaszon tudunk bejutni.
• Mátyás Király utca - Várhegy utca - Major utca – Rókus utca közötti
szakaszon,
• A téglagyár területén,
• A szennyvíztisztító telep – a Főzfa utcai híd közötti szakaszon,
2. Az I.-es és II.-es ütemő csatornázás során a közcsatorna több helyen a tulajdonosok
által önként a közútra átadott területen került megépítésre. Sajnos az útlejegyzés
elmaradt. A fentiek rendezése jelentıs feladat, mégis szükségesnek látszik
meggyorsítása.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3. A további tervezett csatornaépítési területeken (a Kerek hegy, a Csısz utca, a Hold
utca, a Hosszú utca, a Görbe utca) ahol már a végleges utca kialakult, a telekkönyvi
rendezést szintén el kellene végezni, hogy ne akadályozza az építés megkezdését,
illetve folytatását.
4. A szennyvíztisztító telep elıtti terület tulajdonjogának, vagy bérleti jogának rendezése
szükséges. A tulajdonos a terület elkerítette, így az elsı 150 méteren már nem tudjuk
a dugulás elhárítást elvégezni és az új csatorna elsı szakaszát megépíteni. A
szennyvízteleptıl a hídig a csatorna magánterületen megy. A rendezésnél a vasút
kétvágányosításával keletkezı új állapotot is célszerő figyelembe venni.
5. A Dózsa György utcától a szennyvíztisztító telepig a konkrét kiviteli tervek
készíttetése és jóváhagyása. A Dózsa György utcától a Pacsirta utcáig az új
csatornaszakasz megközelíthetıségének biztosítása utcanyitással.
6. A Krautgarten dőlıben a patak partján lévı csatorna fıvezeték vizenyıs területen
magántulajdonú telkek közepén van. Dugulás esetén megközelíthetetlen. Ráadásul a
névleg Ø 400 mm-es vezeték helyenként Ø300 mm- re szőkül. A vasút alatti átvezetés
is egy ilyen szakasz.
A vasút korszerősítése kapcsán egy
közmő alagút kialakítása szükséges.
A Rókus utcában a patakátvezetés elıtti akna
egy magántelek melléképületében van. A tulajdonos jóindulatán múlik, hogy
bemehetünk e tisztítani.
7. Üzemviteli okokból a Györgyhegy utcai csatornát a Várhegy utcánál közvetlenül egy
a patak feletti átkötéssel össze kell kötni a fıvezetékkel, elkerülendı a Várhegy utca
esı esetén való rendszeres elöntését.
8. A Terstyánszky úton a Hanker és a Váczi Mihály út közötti szakaszt átkötése
szükséges, mert jelenleg a pilisszentiváni szennyvíz a lakótelepen kanyarogva
fokozza a bőzhatást és a dugulásveszélyt.
9. A Mátyás király úti a Sebes ABC mellett lévı átemelıt ki kellene váltani a patak
mellett kiépítendı Ø300 mm –es vezetékkel. A vezeték kezdeti legkritikusabb
szakasz két patakátvezetéssel már kiépült. A vezeték továbbépítése a gazdaságosabb
üzemelés és a környezetvédelmi elınyökön túl két önkormányzati telek
felértékelıdését és jobb hasznosítását is lehetıvé teszi.
10. A szennyvíztelepi régi biológiai medence IFU levegıztetı elemeinek kicserélése
energiatakarékosabb Flygt elemekre.
11. Pilisszentiván csatornahálózat kiépítése során az ingatlanok egy része a szomszédos
telkeken keresztül lett rákötve. Célszerőnek tarom a szolgalmi jogok rendezését a
késıbbi jogi bonyodalmak elkerülése érdekében. A Közcsat kft által ismert ilyen
ingatlanok jegyzékét mellékelem.
12. Pilisszentivánon egy sor olyan ingatlan van, mely csak beemelı szivattyúval tud
rácsatlakozni a hálózatra, nem kapott csatornabeállást. Javaslok egy mőszaki és
pénzügyi koncepció kidolgozását a probléma megoldására.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az árbevétel alakulása: (eFt)
Év
Solymár:
Pilisszentiván:
Szippantott sz.v.
Szemétszállítás árbevétele
Egyéb árbevételek
Egyéb bevételek
Összesen:
Szemétbesz díjí nélkül

2001
57,214
25,961
3,670
2,530
28,053
83,182

2002
64,709
29,546
3,050

2003
2004
75,284
80,839
38,805
35,396
3,421
44,860
11,522
23,240
3,506
7,095
8,189
28,474 18,628
17,453
97,305 154,759 169,603
143,237 146,363

2005
85,789
41,613
3,568
29,478
5,608
20,134
186,190
156,712

2006
95,663
41,977
4,99
33,905
11,653
20,846
209,034
175,129

2007
105,069
44,666
4,678
37,117
10,757
20,718
224,185
187,068

2008
108,650
45,740
3,440
40,960
10,143
20,035
230,714
189,754

A Közcsat kft vállalkozási szerzıdés keretében már hatodik éve szedi Solymár területén a
szemétdíjat. A díj beszedése a csatornázatlan területeken és a lakótelepen komoly erıfeszítést
igényel. A feladatot ennek ellenére a -Megrendelı teljes megelégedésére- eredményesen
elvégeztük. A szemétdíj beszedés azon túlmenıen, hogy a Közcsat kft eredményességét
javítja, lehetıvé teszi a munkában résztvevı kollegák jobb anyagi megbecsülését. Reméljük,
hogy az Önkormányzat által kiirt új pályázat nyertese is igénybe veszi ezen szolgáltatásunkat
Különben ez az árbevétel csökkenés hiányozni fog. Van esélye annak, hogy a díjbeszedési
szolgáltatásunkat Pilisszentiván is igénybe veszi.
A kintlévıségeknek a mérlegben szereplı 47,509 eFt - a kiszámlázott decemberi, de még be
nem fizetett, illetve beszedett számlák miatt ilyen magas, nem tükrözi a valós kintlévıséget,
mely 2009. 02.28.-án 25,139 eFt volt. A kintlévıség 2008-ben erıfeszítésünk ellenére
emelkedett, 2,273 eFt összegő értékvesztéssel rontva az eredményességet.
A valós 2008 évi kintlévıség 2009.02.28.-án:
Pilisszentivánon 7,340,726 Ft, melybıl 180 és 360 nap közötti 687,246 Ft, 360 napon túli
3,626,393 eFt, és
Solymáron 17,798,550 Ft, melybıl 180 és 360 nap közötti 2,683,,937 Ft, 360 napon túli
6,329,572 Ft.
A teljes árbevételre vetítve 8,52% -os kintlévıség 1996 óta halmozott összeg.
Solymáron a kintlévıség összességében kismértékben csökkent :
• A Vita Pro Vitae Kht adósságának 60%-át bírósági úton felszámolási eljárás és külön
egyezséggel megkaptuk (a többi adós csak 20%-ot kapott. Az egyesség szerint egy
esetleges ismételt díjelmaradás esetén az elengedett adósság ismét esedékessé válik.
• A Pemő adóssága 2008.12.31.-én 1,882,200 eFt volt, ez április közepéig 4,018 eFt ra növekedett. Rendszertelen fizetı. Valamely ingatlan eladását követıen rendezi
adósságát, de aztán ismét nagy késedelemmel fizet. 2008.12.15. óta nem fizetett. A
PEMŐ jelenlegi piaci helyzetét ismerve az adóssága várhatóan növekedni fog.
Mérlegelendı az adósságbehajtás jogi útra terelése.
Pilisszentivánon a kintlévıség összességében 2,109,499 Ft-al növekedett. A Közcsat kft
összes kinnlevısége a tavalyi évhez képest ennyivel növekedett.
A beszedéssel kapcsolatban tett intézkedések: az INTRUM JUSTICIA céggel és a
CREDITREFORM céggel kötött behajtási szerzıdéssekkel a kintlévıséget kezelni tudjuk.
Sajnos van egy réteg akikre semmi módon nem lehet hatni.
A jelenlegi gazdasági helyzetben a kinnlevıségek növekedése prognosztizálható
Lejárt követelés nincs.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Közcsat Kft gazdálkodásában likviditási problémák voltak. Áthidalásuk a Solymári
Önkormányzat számlájának késedelmes kifizetésével történt. A 2008 évi bérleti díj teljes
mértékben még jelenleg sincs kiegyenlítve.
A telep technológiájának felújítására felvett 17 MFt kölcsönbıl 11,050,504 Ft tıketartozást, a
kezelıépület építésére felvett 48,000 eFT kölcsönbıl 4,400,739 Ft-ot törlesztettünk.
A Banco Popolare Bank az olasz tulajdonos utasítására a kölcsön kamatát meg kívánta
emelni, továbbá a bank egyéb költségei is emelkedtek. Több bankkal tárgyalva végül sikerült
a Solymárra visszatért HBW Express Bankkal mind a kölcsön, mind az egyéb kondíciókat
illetıen rendkívül kedvezı kondíciókat kialkudni:
• A kölcsön kamata: MNB alapkamat +0,0%, tetszıleges, költségmentes elıtörlesztési
lehetıség, egyéb költség, díj nincs.
• Folyószámlahitel 1 év futamidıvel MNB alapkamattal, 0,1% rendelkezésre állási
jutalék.
• A számlavezetési kondíciók: a pénzforgalmi bankszámla kamatozása a mindenkori
jegybanki alapkamat -0,5%; díjtalan számlanyitás és számlavezetés; díjmentes
befizetés; ingyenes Netbank használat; éves kártyadíj nincs; díjmentes csoportos
beszedés; Postai csekk befizetés megállapodás szerint; bankon kívüli Giro utalás
jutaléka 0,09%; készpénzfelvétel költsége: 0,25%;
• lekötött betétekre egyedi kondíciók.
• Szerzıdési záradék: a bank a jelenlegi , az utóülepítıben van csupán nem
változtathatja meg.
A Banco Popolare kamatemelése és a bank egyéb szolgáltatásainak és kondícióinak romlása
miatt úgy döntöttünk, hogy a számlavezetı bankunk a jövıben a HBW Express Bank lesz.
A meglévı kölcsönöket átvittük a HBW-hez. 50 MFt kölcsönnel indultunk, havi 586,276 Ft
12 évi futamidıvel. A pénzügyi helyzetünk javulását követıen a törlesztı részletet
megnöveljük és a futamidıt lecsökkentjük.
A hosszú lejáratú kötelezettségek összege az önkormányzatoktól a szennyvízhálózatukkal és a
hálózati átemelıikkel kapcsolatos konkrét beruházási, felújítási feladatokra kapott és
felhasznált tagi kölcsönök, valamint a felvett bankkölcsön egy éven túli része összesen
51,947 eFt.
2009 évi kötelezettség még a kezelıépület kivitelezési költségébıl visszatartott 5% jó
teljesítési garanciára 2,175,896 Ft, ezen összeg kifizetése júniusban esedékes.
A tetıtéri szigetelést a tél folyamán hıfelvételekkel ellenıriztettük, mivel nem tartottuk
megfelelınek a kivitelezést. Az eredmény minket igazolt, a közeljövıben a Hofstadter cég
kijavítja a szigetelést.
A próbaüzemi tapasztalatok alapján a telep hatósági üzemelési engedélyét 3000 m3/nap
kapacitásra megkaptuk (medencénként 1300 / 1700 m3/nap teljesítménnyel).
Ugyancsak megkaptuk a teljes Solymári és Pilisszentiváni hálózatra az üzemelési engedélyt.
Az engedély tartalmazza az évek során megépült kisebb vezetékszakaszo-kat is.
A próbaüzem óta a biológia kiválóan mőködik, csupán az utóülepítıben van némi
lebegıanyag felúszás nagyobb szennyvízbejövetelekor. (A jelentıs olaj és zsír bejövetel okoz
gondot.) A zsír és olajfogók beépítettségének meglétének és szakszerő üzemeltetésnek
megköveteléséhez, ellenırzéséhez az önkormányzatok hivatalának segítségét továbbra is
kérem.
A Közcsat kft által üzemeltetett telep és hálózat mőködésével a környezetvédelmi hatóság
maximálisan elégedett és példamutatónak tartja. Bírságolás az 2008-ban sem volt.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az illegálisan bevezetett és a csatornaakna nyílásokon befolyó csapadékvíz továbbra is
gondot jelent. A jelenlegi személyi kapacitás nem teszi lehetıvé a kérdés szakmai és
adminisztratív megoldását.
A feladat elvégzése a hálózati ellenır feladatkörének része lesz.
A fellépı üzemzavarokat sikerült komolyabb károk nélkül elhárítani.
A Közcsat kft feladatainak ellátását 12 munkatársammal végezzük:
 a szennyvíztisztító telepen a szolgálatot 5 fı csatornaüzemi gépkezelı látja el.
(folyamatos 24 órás szolgálat, melybıl 12 óra munkavégzés és 12 óra helyszínen
történı ügyelet ).
 A hálózati feladatokra jelenleg még nincs létszám biztosítva, a felmerülı feladatokat
túlmunkában látjuk el. Az új rákötések mindegyikét le kell ellenırizni, ezt jelenleg
esténként és szombat vasárnap magam végzem el. Hálózati ellenırzési feladatokra
szükséges egy fı beállítása, aki egyben a telepvezetıi feladatokat is ellátja majd.
 A számlázást, pénztárforgalmat, az ügyfélszolgálatot, a bérelszámolást és valamennyi
felmerülı adminisztratív feladatokat két teljes munkaidıs és egy hat órás munkaidejő
munkatárs látja el.
A csatornázott területek növekedésével egy további munkatárs beállítása vált
szükségessé.
 A vízóra leolvasást és díjbeszedést teljesítmény bérezéssel Pilisszentivánon egy,
Solymáron három fı díjbeszedı végzi. A szabadságolást csak egy havi számlázási
szünettel tudjuk megoldani. A meg növekedett Solymári feladatokat egyenlıre létszám
átcsoportosítással oldottuk meg.
 A Solymári szemétdíj számlázás feladatait, az adminisztratív feladatokat ellátó
kolleganık külön megbízás alapján túlmunkában látják el. A csatornázatlan területek
szemétdíj beszedését is hasonló módon oldjuk meg.
A Közcsat kft dolgozóinak jövedelemszintjét 2009-ben 6,5%-al tartom szükségesnek növelni,
mivel az egyre növekvı feladatmennyiséget évek óta változatlan létszámmal oldottuk meg.
A szennyvíziszapot a Felsıgödi telep bezárása óta Tatabányára szállítjuk.
A szállítás és befogadás díja 2008.-ban 8500 Ft/m3 +Áfa =10,200 Ft/m3.
2008-ban az iszapszállítás költsége 21,122 eFt volt.
A telep fejlesztés második ütemében a szennyvíziszap korszerő feldolgozásáról is szükséges
gondoskodni.
Elızetes tárgyalásokat folytattam a Duna Armatúra és az osztrák NEUHOLD cég
ügyvezetıjével. Neuhold úr elkészített egy technológiai koncepciót és egy hozzávetıleges
költségbecslést.
A várható költsége egy komplett technológiának 1,7 M€.
Ennek megvalósítása csak Európai Uniós támogatással képzelhetı el.
A Duna Armatura által korábban jelzett pénzügyi befektetık érdeklıdése megcsappant.
Jelenleg nincs látókörünkben befektetı.
A gazdaságos üzemeléshez a solymári telep szennyvíziszap mennyisége nem elegendı.
Megkeresésemre a Fıvárosi Vízmővek Zrt leányvállalatai által üzemeltetett Pilisvörösvári,
Budajenıi, Biatorbágyi, és Piliscsabai telepérıl a szennyvíziszap Solymárra szállítására
készségüket fejezték ki, megadva a keletkezı iszapmennyíségeket. A nagy
energiatartalommal bíró háztartási fızıolajok és éttermi ételhulladékok begyőjtésével a
hatásfok jelentısen növelhetı.
megszervezésével
nagymértékben
A
háztartási
olajhulladékok
begyőjtésének
tehermentesíthetı lenne a csatornahálózat.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közúti csatornafedeleknél, valamint az illegális csapadékvíz bevezetés következtében
jelentıs a homok és kavics bemosódás. Továbbá a csatornát, mint szemétledobónak használó
egyes ügyfelek miatt rendkívül sok idegen anyag kerül az átemelıkbe. Ennek következtében a
szivattyúk igénybevétele és ez által elhasználódása fokozott, gyakorlatilag évente teljes
felújításra szorulnak. Valamennyi közút teljes rendbehozataláig, az aknafedelek zárt kivitelőre
való kicserélése és az ügyfelek csatornahasználati szokásainak megváltozásáig jelentıs
javulás nem várható.
Komoly gondot jelent, hogy az 1970-es években épült, helyszínen monolit betonból készült
csatornaaknákat a kénhidrogén és a szennyvíz koptató hatása erodálta, az aknák falából 8-10
cm-es betondarabok válnak le. Ezek a szivattyúk meghibásodásá-nak egyik okozói. Csak az
elmúlt héten két alkalommal is ilyen betondarabok okoztak üzemzavart, illetve
szivattyúleégést. Ilyen mérető kövekkel egy az átemelı elé beépített ırlımő sem tud
megbirkózni. A régi csatornaszakaszok (Klapka utcai lakóteleptıl a tóig, Klapka utca, Szılı
utca Szabadság sor) szanálása mőszakilag indokolt. Solymáron az ilyen szakaszok az új
fıvezeték építés kapcsán zömmel megszőnnek. A Terstyánszky utcai vezeték
Pilisszentivánról jövı gravitációs szakasza, a lakótelepi csatornaszakaszok a Pilisvörösvári
utcai vezeték felújítása indokolt elsı ütemben.
A Pilisszentiván Tóparti átemelı problémáinak korrekt megoldására az alábbi megoldások
lehetségesek:
1.

A csatornát gravitációs vezetéken a vasút mentén lefektetni a szennyvíztisztító
telepig. Ez bár egyszeri nagy költség, de hosszútávon a leggazdaságosabb, és a
legkörnyezetkímélıbb.
Az új vezeték mellett szól az is, hogy a Solymárra menı nyomóvezeték hegesztési
varratai elfáradtak. Minden évben van egy-két csıtörés a nyomóvezetéken.
A gravitációs csatorna megvalósíthatósági tanulmánytervét a Schlick Mérnök iroda
elkészítette. A hatósági egyeztetések folyamatban vannak. Az elızetes költségbecslés
alapján a várható költség kb. bruttó: 264,5 MFt.
A terepviszonyok miatt a megvalósítás mőszakilag komoly kihívást jelent. A terv
mőszaki leírása tartalmazza a Pilisszentiváni Mőszaki Bizottság által kért
gazdaságossági számítást is.

2. Az átemelı elé, egy a szint alá süllyesztett gépi rács beépítése.
A gépi ráccsal eltávolítható valamennyi a szivattyút károsító darabos anyag. Továbbá
kiveszi az átemelıbe hihetetlen mennyiségben érkezı papírt. A papír a zsírokkal,
olajokkal keveredve egy vastag összefüggı réteget alkot, rárakodik a szintszabályzó
úszókapcsolókra, megakadályozva azok mőködését. Már a hetenkénti átemelı tisztítás
sem elegendı, jelentıs üzemeltetési többletköltséget okozva.
A gépi rács a mosott rácsszemetet összepréselve egy kukába juttatja. Ez hetente egy,
maximum két 240 literes kuka szemetet jelent. Jelentıs vízigénye miatt a szükséges
mosóvizet vagy a tóból, vagy egy saját fúrt kútból célszerő biztosítani. Az átemelıt
egyébként is szükséges vízzel ellátni, a kiemelt szivattyúk szállítás elıtti tisztításához.
A bekért ajánlat szerint egy Noggerath öntisztító, folyamatos szalag rács (NOGCOGUARD NG-NT típusú) alapára 13,325MFt, kiegészítı berendezések 2,731 MFt, a
rácsszemét mosó 4,625 MFT, akna és fogadóépület 2,430 eFt, szerelés 2,480MFt.
Összesen 25,591MFt.+ÁFA
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3. Minimum követelmény az átemelı elé épített speciális aknába egy ırlımővet
beépítése. Nem csökken ugyan az idegen anyag mennyisége, de legalább olyan
méretőre aprítja, mely nem okoz szivattyúban dugulást és leégést. Nem oldja meg a
papír- és zsír okozta problémát, továbbá az átemelı rendszeres mosatása és annak
költsége megmarad.
Az átemelı elé beépítésre kerülı ırlımő esetén az ırlımő (typ 30005-0008-DI
Channel Muffin Monster): 4,940 MFt+ÁFA.
A szükséges fogadóakna és kiemelömő ára csak az elkészült tervek alapján
határozható meg, becslésem szerint kb. 1,0 MFt
A Pilisszentiváni átemelı elektromos berendezése, és a rendelkezésre álló elektromos
kapacitás egyidejőleg csak egy szivattyú mőködését teszi lehetıvé. Csapadékos idıben egy
szivattyú nem képes a bejövı vízmennyiség továbbítására. Az elektromos kapacitás bıvítése,
a megnövekedı lekötött teljesítmény díjának az ELMŐ részére való kifizetése, a
kapcsolószekrény átépítése soron kívül szükséges.
Az átemelı akna környékének rendezése, teherhordó burkolattal való ellátása
szükséges. A Csali Csárda részérıl határozott igény, hogy az átemelın végzett munka során
ne használjuk a bejárati részt, továbbá ne maradjanak gépkocsi nyomok a talajon. A szükséges
tervet a Schlick Mérnık Iroda elkészíti. Jóváhagyást követıen, még a nyári hónapokban el
kellene készíteni.
A közel 1 tonnás szivattyúk kiemelése eddig emberpróbáló módon, kézi erıvel történt. A
szivattyúk kiemeléséhez szükséges egy 1,5 tonna teherbírású, motoros meghajtású láncos
emelı beszerzése.
A tó melletti út benzinkút felıli domboldal teljes csapadék mennyisége a tó melletti gát és az
út közötti területre és onnan a csatornaakna nyílásain keresztül továbbra is a csatornába jut,
mivel a legmélyebben fekvı két akna megemelésére nem került sor. Feltétel, hogy az aknák
megemelését és lezárását az elektromos kapacitás bıvítés meg kell elızze. Meg kell jegyezni,
hogy a közelmúlt üzemzavarainál ez a pufffertároló jelentıs környezetszennyezéstıl mentett
meg minket.
A Solymári Kökörcsin utcai átemelıben beépített szivattyúk kapacitása kisebb mint a befolyó
szennyvíz és csapadékvíz mennyisége. A szivattyú ırlıfejes ezért az idegen anyagok (
homok, kı) okozta meghibásodás gyakoribb. Az egyik szivattyú javítása idején egy szivattyú
–különösen csapadékos idıben- nem gyızi a szennyvízszállítást Tartalékszivattyú nincs.
Nagyobb kapacitású szivattyú csak az átemelı gépészetének és elektromos berendezéseinek
teljes átépítésével lehetséges.
A Kerek hegy csatornázása kapcsán az átemelı át lesz építve, szállítókapacitása növelve lesz.
Az átépítés idıpontjának bizonytalansága, a mellette levı Jegenye völgyi tájvédelmi körzet
érzékenysége miatt egy hideg tartalék szivattyú beszerzése szükséges.
A két darab Rönk utcai átemelı még nincs ellátva GMS üzemzavar bejelzıvel.
Az üzembiztonság érdekében kiépítése és a meglevı rendszerhez illesztése szükséges.
Az átemelıknél részletezett okokból jelentıs az átemelı aknák tisztítási költsége. Az
átemelık, a csatornahálózat mosatás, és dugulás elhárítás költsége: (9,833 eFt) volt.
Elkészült a Közcsat kft honlapja. www.kozcsatkft.hu. A honlapon minden lényeges
információ megtalálható, illetve letölthetı. Mindkét község csatorna közmőtérképe is
megtekinthetı.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az ügyeleti munkához használt Ford Tranzit már 13 éves, leamortizálódott. . A beruházások
elsıbbsége miatt cseréjét eddig el kellett halasztanunk.
Meg kívánom jegyezni, hogy mivel a szennyvíztisztítás díját 2006-ban változatlanul hagytuk,
2007-ben az ÁFA változás miatt infláció alatti értékben emeltük, 2008 évben szintén az
infláció alatti mértékben emeltük és az általunk igénybevett szolgáltatások az átlag infláció
felett emelkedtek (pld. az elektromos energia több mint 45%-al emelkedett), a negatív
eredmény várható volt. A költségek jelentıs részére (energia, üzemanyag és az ezzel
összefüggı szállítás) költségszintjére nincs ráhatásunk. Az üzemeltetési költségek, energia
költségek nagyrészt függetlenek a bejövı szennyvíz mennyiségétıl, mivel a keverık és
keringetı szivattyúk a 24 órán keresztül folyamatosan mőködnek, függetlenül a bejövı
szennyvízmennyiségtıl. A fellépı üzemzavarok költségkihatása változó nagyságú, és minden
körülmény között el kell hárítanunk. Ez az oka, hogy a szükséges ráfordítások két egymást
követı évben jelentısen eltérhetnek. (pld. zivataros, csapadékos idıben a homok és
kavicsbemosódás jelentısebb. A mosatási költség és a szivattyúk nagyobb kopása miatt a
javítási költségük is megnı)
Rontotta még a pénzügyi helyzetet, hogy míg a korábbi években a tisztított vízmennyiség
növekedett, addig 2008-ban csökkent a szennyvízmennyiség.
A kölcsönök törlesztése és kamata a likviditásunkat negatívan befolyásolta.
A vízterhelési díjnak most már a 100%-át kell befizetni. Az elmúlt években éltünk azzal az
adókedvezménnyel, hogy a vízminıség javítását szolgáló beruházások 80%-a az adóból
leírható. 2008-ban online vízminıség mérı mőszerekre 6,389,048 Ft értékben a vízterhelési
díj terhére költöttünk. Adóként 2,920,000 Ft került befizetésre.
Sajnos értelmes céllal már az idén nem tudjuk kitölteni az adóelıírást, várhatóan az adó
túlnyomó többségét be kell fizetni. Ez a kb. 9 MFt jelentısen növelni fogja a költségeket.
A kft munkájára, az ügyfélszolgálat tevékenységére érdemi panasz nem érkezett, a kft
munkájáról a lakosság körében jó vélemény alakult ki.
A 2008 évi tevékenységünket eredményesnek ítélem. A keletkezett negatív eredmény már a
szolgáltatás árának meghatározásakor már determinálódott.
A fentiekben részletezett kintlévıségek miatt a belföldi követelések tárgyévi értékvesztése
378,415 Ft volt.
Az üzemi tevékenység eredménye -4,136 eFt volt.
A Közcsat kft könyvvizsgálója év közben folyamatosan és év végén átfogóan átvizsgálta a
2008. évi könyvelést.
Az elkészült mérleg hitelesítési záradékát a könyvvizsgálói Audit jelentésben mellékeltük.
A mérleg szerinti eredmény -5,002 eFt.
Kérem az elkészített mérleget 172,079 eFt eszköz-forrásegyezıséggel, és -5,002 eFt mérleg
szerinti eredménnyel elfogadni szíveskedjenek! „
Horányi Márton, képviselı:
A PB megtárgyalta a KÖZCSAT Kft. 2008. évi beszámolóját és azt a testületnek elfogadásra
javasolja.
Cser Angéla, képviselı:
A KÖZCSAT Kft. beruházásairól kérhetünk egy fontossági sorrendet felállított listát?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, az itt szereplı beruházások egy része hálózat szerkezetével kapcsolatosa probléma: szők
csövek cseréje, szolgalmi viszonyok rendezése. A másik probléma: konkrét technikai,
beruházási nehézségek. A szakértık régóta vizsgálják, hogy a pilisszentiváni emelıt mivel
lehetne kiváltani. Ha a Szél-hegyet megkerülve próbáljuk ezt megoldani, akkor ennek
költsége 200 millió forint felett van. Ezért tehát most az elsıdlegesen egy gépi rácsot kellene
felhelyeznünk a szivattyú elé. Hogy ezt ki fogja finanszírozni, az még kérdés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosított javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 39/2009.(IV.24.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta, a
KÖZCSAT Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. (09:44:51)
Dr.Vigh Annamária érkezik.

2. számú napirend: 54/2009. számú elıterjesztés: 2008. évi belsı ellenırzési
jelentés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92. § (10)
bekezdése értelmében: „A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban
meghatározott - éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési
jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselıtestület elé terjeszti.”
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ber.) 31. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési szerv vezetıje felelıs
az éves ellenırzési jelentés elkészítéséért. Az éves ellenırzési jelentést a költségvetési szerv
vezetıje megküldi a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıjének (önkormányzati
költségvetési szerv esetén a jegyzınek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıjének) a tárgyévet követı év március 15ig.”
A Ber. 31. § (3) bekezdése értelmében az éves ellenırzési jelentés elkészítéséhez – a Ber. által
elıírt kötelezı tartalmi elemek mellett – figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által a
tárgyban közétett útmutató ajánlásait is.
Eleget téve az Ötv. és a Ber. fentiekben hivatkozott elıírásainak, a Solymár Nagyközség
Önkormányzat belsı ellenırzési feladatait ellátó NMD Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: NMD Kft.) az alábbi tartalommal határidıre elkészítette a
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Polgármesteri Hivatal és az általa felügyelt intézmények 2008. évrıl szóló belsı ellenırzési
jelentését.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évrıl szóló Éves Belsı
Ellenırzési Jelentése
Bevezetés:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92. § (10)
bekezdése értelmében: „A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban
meghatározott - éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési
jelentést - a tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg - a képviselıtestület elé terjeszti.”
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ber.) 31. § (1) bekezdése értelmében: „A költségvetési szerv vezetıje felelıs
az éves ellenırzési jelentés elkészítéséért. Az éves ellenırzési jelentést a költségvetési szerv
vezetıje megküldi a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetıjének (önkormányzati
költségvetési szerv esetén a jegyzınek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıjének) a tárgyévet követı év március 15ig.”
A Ber. 31. § (3) bekezdése értelmében az éves ellenırzési jelentés elkészítéséhez – a Ber. által
elıírt kötelezı tartalmi elemek mellett – figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által a
tárgyban közétett útmutató ajánlásait is.
Eleget téve az Ötv. és a Ber. fentiekben hivatkozott elıírásainak, a Solymár Nagyközség
Önkormányzat belsı ellenırzési feladatait ellátó NMD Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.1 (továbbiakban: NMD Kft.) jelen dokumentummal elkészítette a
Polgármesteri Hivatal és az általa felügyelt intézmények 2008. évrıl szóló belsı ellenırzési
jelentését.
1. A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása:
A Polgármesteri Hivatal aljegyzıje 2008 augusztusa során vette fel a kapcsolatot az NMD
Kft.-vel annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal és az általa felügyelt intézmények
vonatkozásában a belsı ellenırzési feladatok ellátásról külsı szolgáltató bevonásával
gondoskodjon.
A Polgármesteri Hivatal és az NMD Kft. között 2008. szeptember 16-án került sor a belsı
ellenırzési feladatok teljeskörő ellátásra vonatkozó megbízási szerzıdés aláírására.
A megbízási szerzıdés aláírását megelızıen az aljegyzı és az NMD Kft. ügyvezetıje szóban
és írásban egyaránt több körös egyeztetést folyatott – az ellenırzések lefolytatására
rendelkezésre álló korlátozott idı és erıforrás kapacitás figyelembevételével – a
Polgármesteri Hivatal és a felügyelt intézmények 2008. évre tervezett ellenırzéseinek
végrehajthatóságáról.
a) Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való
eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések indokoltsága

1

Az Ötv. 92. § (8) bekezdése értelmében a települési önkormányzat belsı ellenırzését elláthatja az
önkormányzattal szerzıdéses jogviszonyban álló személy vagy szervezet is.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az önkormányzat 2008. évi ellenırzési terve mindösszesen 7 db betervezett belsı ellenırzési
feladatot tartalmazott, melybıl 4 db feladat a Polgármesteri Hivatal, 3 db feladat pedig a
felügyelt intézmények gazdálkodását érintette.
Az aljegyzı és az NMD Kft. ügyvezetıje között lefolytatott egyeztetések eredményeképpen
megállapodás született arról, hogy a 2008. évre vonatkozóan az NMD Kft. az alábbi,
mindösszesen 4 db belsı ellenırzési feladatot végzi el:
• Polgármesteri Hivatal – Hatáskörök, kötelezettségek és jogok a gazdálkodás
folyamatában (Szabályszerőségi ellenırzés); 2008. szeptember – október
• Polgármesteri Hivatal – Vállalkozói, megbízási szerzıdések vizsgálata
(Teljesítményellenırzés); 2008. október – november
• Önálló költségvetési intézmények – Vállalkozói, megbízási szerzıdések vizsgálata
(Teljesítményellenırzés); 2008. október – november
• Polgármesteri Hivatal és az önálló költségvetési intézmények gazdálkodási folyamatai
– Személyi jellegő kiadások, bérbesorolások megfelelısége, pénzkezelés szabályossága,
hitelfelvétel indokoltsága; 2008. november – december.
A fenti vizsgálatok mellett az NMD Kft-vel kötött szerzıdés tartalmazta a Polgármesteri
Hivatal és a felügyelet intézmények belsı ellenırzési stratégiai tervének, a 2009. évi belsı
ellenırzési tervének elkészítési kötelezettségét, valamint az azokat megalapozó
kockázatelemzések lefolytatására vonatkozó megbízást.2
A 2008. évi belsı ellenırzési terv végsı kialakítása során az aljegyzı és a belsı ellenırzést
ellátó NMD Kft. az egyes feladatoknak a feltárt kockázatokhoz viszonyított jelentısége és
indokoltsága, valamint az évbıl hátralévı munkanapok száma mellett figyelembe vette a
felhasználható maximális ellenıri kapacitás mértékét.
Az így módosított 2008. évi belsı ellenırzési terv maradéktalanul, határidıre végrehajtásra
került. A 2008. év során terven felüli, illetve soron kívüli belsı ellenırzés lefolytatására nem
érkezett felkérés.
b) Az ellenırzések minısége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elısegítı és
akadályozó tényezık
A Solymár Nagyközség Önkormányzat 2008. évi – módosított – belsı ellenırzési tervében
foglalt feladatok végrehajtása az Ötv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.), a Ber., valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani
útmutatók, kézikönyvek és a Polgármesteri Hivatal Belsı ellenırzési kézikönyvének elıírásai
szerint történt. A belsı ellenırzési feladatok ellátása során lehetıség volt az ún. „négy szem
elvének” való megfelelésre, a vizsgálatokat egy fı belsı ellenır folytatta le, az ellenırzések
elıkészítését, a vizsgálati jelentést, a szükséges egyeztetéseket további egy fı belsı
ellenırzési vezetı végezte, illetve szükség szerint koordinálta. Valamennyi belsı
ellenırzéshez önálló ellenırzési program és megbízólevél készült, az elvégzett munkát belsı
ellenırzési jelentések és a hozzájuk kapcsolódó munkalapok dokumentálják. A belsı
ellenırzések lefolytatásának a vonatkozó jogszabályok szerinti tárgyi és személyi feltételei
maradéktalanul biztosítva voltak.

2

A stratégiai és az éves belsı ellenırzési tervek elkészítésének kötelezettségét az Ötv. 92. § (6) bekezdése,
valamint a Ber. 18-22. §-ai írja elı.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A vizsgálatokat az ellenırzött területek, szervezeti egységek vezetıi és beosztott munkatársai
legjobb tudásuk szerint – mind a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, mind
szóban – segítették. A belsı ellenırzések során semmilyen fizikai, személyi vagy egyéb
korlátozó, akadályozó tényezı nem merült fel.
A belsı ellenırzés minden szükséges szakmai és adminisztratív segítséget, a megfelelı
határidıben és minıségben megkapott az önkormányzat polgármesterétıl és a Polgármesteri
Hivatal aljegyzıjétıl.
c) Az ellenırzések fontosabb megállapításai
A 2008. év során lefolytatott mindösszesen 4 db vizsgálat fontosabb megállapításit és
javaslatait az alábbi táblázat összegzi.
Kire vonatkozik
Megállapítás

Polgármesteri Hivatal /
Önállóan gazdálkodó
intézmények

A pénzkezelésre vonatkozó
szabályzatok hiányosak

Önállóan gazdálkodó
intézmények

Szigorú számadású nyomtatványok
kezelése nem megfelelı

Polgármesteri Hivatal

Az elızetes likviditási terv nem állt
az ellenırzés rendelkezésére

Polgármesteri Hivatal

Az Utalványozási Szabályzat nem
alkot egységes szerkezetet, továbbá
hiányos.

Polgármesteri Hivatal

A kiadási valamint a bevételi
bizonylatok érvényesítése,
utalványozása, ellenjegyzése nem
minden esetben a vonatkozó
szabályzatnak megfelelıen történik.

Polgármesteri Hivatal

A kötelezettségvállalás,
utalványozás pénzügyileg nem
alátámasztott.

Polgármesteri Hivatal

Az ellenırzési nyomvonal hiányos,
továbbá egyes pénzügyi folyamatok
vonatkozásában nem egyértelmő.

Polgármesteri Hivatal
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Javaslat

A pénzkezelési szabályzat
kisebb jelentıségő
hiányosságainak javítása,
pontosítása
A jelentésben jelzett
eseteknél, valamint a jövıre
vonatkozóan a megfelelı
alkalmazása kialakítása.
Megfelelı likviditási terv
kialakítása javasolt.
Az Utalványozási Szabályzat
egységes szerkezetben történı
kialakítása, a jelentésben
részletezett hiányosságok
felszámolása.
Az érvényesítés,
utalványozás, ellenjegyzés
gyakorlatában fokozni
szükséges a folyamatba
épített, valamint a vezetıi
ellenırzést.
Az aláírási jog gyakorlásakor
az elıirányzat helyzetérıl
dokumentum átadása.
A hatályos jogszabályok és
módszertani ajánlások szerinti
ellenırzési nyomvonal
kialakítása.
A közbeszerzésekre külön
ellenırzési nyomvonal
készítése.

Napközi otthonos Óvoda
Az intézmény beszerzési
szabályzattal nem rendelkezik

A beszerzések, közbeszerzések
folyamatára nincs külön ellenırzési
nyomvonal

Az egyes szerzıdéses
kötelezettségek teljesítésének
utólagos megállapítása a jelenlegi
gyakorlat alapján nehézkes.
A beszerzéseknél jellemzıen csak
egy árajánlat lelhetı fel, ami nem
tesz eleget a versenyeztetés
követelményének, kizárja a
költségcsökkentés, illetve az ár-érték
arány, valamint a szolgáltatás
minıségének növelését

Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola
Napközi otthonos Óvoda
Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola
Napközi otthonos Óvoda
Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola

Napközi otthonos Óvoda
Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános és
Mővészeti Alapiskola

A közbeszerzési szabályzat hiányos,
nem teljes körő

Polgármesteri Hivatal

Beszerzések és szerzıdések
nyilvántartása nem egységes,
nehezen áttekinthetıek

Polgármesteri Hivatal

A beszerzések, közbeszerzések
folyamatára nincs külön ellenırzési
nyomvonal

Polgármesteri Hivatal

Az egyes szerzıdéses
kötelezettségek teljesítésének
utólagos megállapítása a jelenlegi
gyakorlat alapján nehézkes.

Polgármesteri Hivatal

Értékhatár alatti beszerzési
szabályzat kiadása

A vonatkozó jogszabályi
elıírások alapján szükséges az
ellenırzési nyomvonal
kialakítása
A kifizetések
dokumentálásánál javasolt
feltüntetni, hogy mi alapján
(pl. szerzıdés,
munkamegrendelés) történik a
kifizetés.
Belsı szabályzatban rögzíteni
szükséges a több árajánlat
bekérésének kötelezettségét,
továbbá a szabályozás
végrehajtását folyamatba
épített és vezetıi ellenırzés
keretében nyomon kell
követni.
Közbeszerzési Szabályzat
pontosítása, az éves
költségvetési törvényhez való
igazítása
Megfelelı, a beszerzések és
szerzıdések nyomon
követésére alkalmas
nyilvántartási rendszer
kialakítása.
Megkötendı szerzıdéseket
javasolt az arra felhatalmazott
jogásznak felülvizsgálni és
láttamozni.
A vonatkozó jogszabályi
elıírások alapján szükséges az
ellenırzési nyomvonal
kialakítása
A kifizetések
dokumentálásánál javasolt
minden esetben feltüntetni,
hogy mi alapján történik a
kifizetés.

Az ellenırzések során tett megállapításokból arra lehet következtetni, hogy a Polgármesteri
Hivatalnál és az önálló intézményeknél a gazdálkodás folyamatai alapvetıen szabályozottak,
ugyanakkor egyes belsı szabályzatok, eljárásrendek hiányosak, illetve hiányoznak, továbbá
az azokban foglalt elıírások munkafolyamatokban történı betartására fokozottabb figyelmet
kell fordítani.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
d) Az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán
tett jelentések száma és rövid összefoglalása
A 2008. évben lefolytatott belsı ellenırzési vizsgálatok során nem merült fel büntetı-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja.
e) A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer
szabályszerőségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának
és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
Az Áht. 121. § (1) bekezdése alapján:
„A folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért,
mőködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetıje felelıs az államháztartásért felelıs miniszter által
közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetıje köteles olyan szabályzatokat
kiadni, folyamatokat kialakítani és mőködtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló
források szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A FEUVE, mint a
kontrolltevékenység része, magában foglalja:
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a szerzıdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait
is),
b) az elızetes és utólagos pénzügyi ellenırzést, a pénzügyi döntések szabályszerőségi és szabályozottsági
szempontból történı jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelı könyvvezetés és beszámolás)
kontrollját.”
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) alapján:
„145/A. § (1) A költségvetési szerv vezetıje a szerv mőködésének folyamatára (tervezés, végrehajtás,
beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét, mely
a belsı kontroll rendszer részét képezi. A belsı kontrollok kialakítása során a költségvetési szerv vezetıje
figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az államháztartási belsı kontroll standardokra vonatkozó
irányelvet.
(2) A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsı szabályzatokat, melyek alapján a
költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való
szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
(3) A FEUVE rendszer kialakítása és mőködtetése során a költségvetési szerv vezetıjének figyelembe kell
vennie a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.
(4) A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külsı pénzügyi ellenırzést és belsı
ellenırzést végzı szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
(5) A költségvetési szerv vezetıje köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely a minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal és a kormányhivatalok kivételével - e rendelet 10. § (4)
bekezdésében foglalt szervezeti és mőködési szabályzat mellékletét képezi.
145/B. § (1) A költségvetési szerv vezetıje köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenırzési nyomvonalát,
amely a költségvetési szerv mőködési folyamatainak szöveges3 vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal
szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelısségi és információs szinteket és kapcsolatokat,
továbbá irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését.
145/C. § (1) A költségvetési szerv vezetıje köteles a kockázati tényezık figyelembevételével kockázatelemzést
végezni, és kockázatkezelési rendszert mőködtetni.
(2) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében,
gazdálkodásában rejlı kockázatokat.

3

ez lehet pl. egy részletes belsı szabályzat, utasítás is
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
(3) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és
megtételük módját.
(4) A szervezet mőködésében rejlı kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell
alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.”

Az éves ellenırzési jelentés fentiekben bemutatott pontjai alapján megállapítható, hogy a
2008. évi belsı ellenırzések alapvetıen a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó
intézmények gazdálkodási folyamatainak megbízhatóságára, szabályszerőségére vonatkoztak.
A 2008. évben lefolytatott, a stratégiai ellenırzési tervet, valamint a 2009. évi belsı
ellenırzési tervet megalapozó kockázatelemzés során megállapítást nyert, hogy a
Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények a belsı kontrollrendszer
megfelelı mőködtetéséhez szükséges egyes szabályzatokkal nem vagy csak hiányosan
rendelkeznek. Így a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények
rendelkeznek az egyes gazdálkodási folyamatokra vonatkozó ellenırzési nyomvonalakkal,
azonban azok felülvizsgálata és korszerősítése indokolt. A beszerzések és közbeszerzések
folyamatára vonatkozó ellenırzési nyomvonal hiányzik.
Sem a Polgármesteri Hivatal, sem az önállóan gazdálkodó intézmények nem rendelkeznek
kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési szabályzattal. Ezen szabályzatok elkészítése, és
gyakorlatban történı alkalmazása mielıbb szükséges.
A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás
nyilvántartásának gyakorlata nem kialakított, ami nem felel meg a vonatkozó törvényi
elıírásnak. A hiányosság felszámolásáról mielıbb gondoskodni szükséges.
A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható tovább, hogy a Polgármesteri Hivatalnál, az
érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés gyakorlatában fokozni szükséges a folyamatba
épített, valamint a vezetıi ellenırzést.
2. A belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása
Az éves ellenırzési jelentés 1. pontjában bemutatott helyzet alapján megállapítható, hogy a
2008. év sajátos volt a belsı ellenırzési tevékenység ellátása szempontjából, mivel az
ellenırzések érdemben csak az év harmadik felében kezdıdhettek meg. Ennek
következményeként az ellenırzések hasznosulásában, az intézkedési tervek elkészítésében az
alábbi elmaradások mutatkoznak.
a) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás, az ellenırzési
megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai
A 2008. évben lefolytatott 4 db belsı ellenırzés kapcsán az éves jelent elkészítésének
idıpontjáig egy lezárt ellenırzési jelentésre készült intézkedési terv (A Solymár Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél a hatáskörök, kötelezettségek és
jogok a gazdálkodás folyamata címő ellenırzési jelentésre). További három darab lezárt
ellenırzési jelentés kapcsán az intézkedési tervek készítése még folyamatban van.
b) Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
2008. harmadik negyedévében Solymár Nagyközség Önkormányzatánál kialakításra került a
függetlenített belsı ellenırzésnek a hatályos jogi szabályozásnak megfelelı gyakorlata. A
belsı ellenırzést ellátó külsı szolgáltató rendelkezik a Ber. elıírásai szerinti képzettségi és
gyakorlati tapasztalati követelményekkel.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A vizsgálatokat végzı belsı ellenırök folyamatosan részt vesznek a Pénzügyminisztérium és
egyéb szakmai szervezetek által szervezett képzéseken.
A 2009. év során elvárásként támasztható a belsı ellenırzéssel szemben a jogszabályi
követelmények és módszertani útmutatások maradéktalan betartása.
A 2009. évben esedékes a Polgármesteri Hivatal Belsı ellenırzési kézikönyvének módosítása,
mely az ellenırzési folyamatok, alkalmazandó iratminták mellett az etikai szabályokat is
rögzíti. A 2009. évi belsı ellenırzési terv alapján a Belsı ellenırzési kézikönyv
felülvizsgálatára és aktualizálására 2009 augusztusában kerül sor.
Budavári László, képviselı:
A feltárt hiányosságokról készült valamilyen terv, azok pótlását illetıen?
Dr. Hanselka Ágens, aljegyzı:
Ami az intézményeknél hiányzott azt már pótolták, a hivatalnál az elsı belsı ellenırzésre
készült intézkedési terv, a másik kettıre még nem, de folyamatban van.
Horányi Márton, képviselı:
Itt az ellenırzésben azt írja, hogy az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési,
illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot
nem tárt fel. Ezt a PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja, és egyben felkéri aljegyzı
asszonyt az intézkedési terv elkészítésére.
Enczmann László, képviselı:
A hiányok között, több olyan szabályzat is felsorolásra került amiket az elızı testületek már
elfogadtak. Nem lenne célszerő a jövıben a munkakör átadásánál egy silabuszt kiadni, hogy
kinek mit kell átadnia, itt fıleg a pénzügyre gondolok, mert most úgy tőnik, hogy az elızı
irodavezetı nem adta át az összes anyagot. Itt volt egy olyan szabályzat, hogy
kockázatvállalás, ami egy igen vastag anyag és egy csomó pénzért csináltattuk és nincs meg.
A jövıben a munkakör átadás-átvételnél azokat a törvényeket, testületi határozatokatrendeleteket fel kellene sorolni.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Valóban a kockázatkezelési és szabálytalanság kezelésérıl azt írta a belsı ellenır, hogy
nincsen, pedig én is emlékszem rá, hogy van ilyen, ennek utána fogunk nézni. A többi
szabályzat megvannak, csak ezeket fél évente módosítani kell, ami elmaradt, de pótoljuk.
Nagyon jó, hogy ezeket a hiányosságokat feltárta és felhívta a figyelmemet arra, hogy ezeket
módosítani kell.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közbeszerzési szabályzat módosítása folyamatban van. Április 1. életbe lépett az új
közbeszerzési törvény ami nálunk 424 paragrafusból áll. Finnországban, Norvégiában
Dániában 20-12-0 § állnak. Na most nekünk ehhez a 424 § kell hozzáigazítanunk községünk
szabályzatát is.
Novoszádek János, képviselı:
Én az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatban eléggé fenntartásaim vannak, mert nincs
utóellenırzés, nincs utólagos megbeszélés. Az intézmények most megkapják ezt az anyagot és
ennyi, vagy a belsı ellenır el is beszélget velünk és elmagyarázza, hogy mit kell csinálnunk,
mert én nem értek hozzá.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ami itt az elıterjesztésben szerepel az egy vezetıi összefoglaló. Egyébként egy nagyon szép
táblázatos és követhetı formátumban van. E mögött külön-részletes jelentések vannak.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A belsı ellenırzésnek alapvetıen nekünk segítenek. A belsı ellenır folyamatosan egyeztet a
gazdasági vezetıkkel. Itt közben is van rá mód, hogy a bagatell hiányosságokat kijavítsa az
ember. Közben részleges jelentéseket kapunk, amikre észrevételeket tehetünk, majd
megkapjuk a végleges jelentést. Erre a végleges jelentésre kell egy intézkedési tervet
készíteni. Természetesen utó ellenırzést is végezni fog.
Cser Angéla, képviselı:
Az utó-ellenırzés mikorra várható?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ebben kicsit késésben vagyunk. Az intézkedési tervet le fogjuk tudni készíteni, csak jó lenne
olyan gazdasági vezetıvel ezt megbeszélni, aki ezt végre is hajtja.
Cser Angéla, képviselı:
Én a többi intézményt kérdezem?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ezt az intézményektıl kell megkérdezni, hogy hogyan állnak az intézkedési tervekkel?
Cser Angéla, képviselı:
Csak, mert én kiemelten fontosnak tartom a közbeszerzéssel kapcsolatos szabályzatokat.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A közbeszerzési szabályzat leginkább a mi feladatunk. Amit polgármester úr is mondott, hogy
milyen bonyolult a közbeszerzési törvényünk, ezért szabályzatunk kidolgozását egy erre
szakosodott ügyvédi irodának adtuk át.
Cser Angéla, képviselı:
Én a szabályzat meglétét másodlagosnak tartom. Én sokkal fontosabbnak tartom, hogy az
elvek megfelelıen mőködjenek az intézmények. Próbáljunk meg minél több árajánlatot
bekérni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az az igazság, hogy az új közbeszerzési törvény olyan szinten levitte a közbeszerzési
értékhatárokat, hogy pl: az építésben szinte mindent közbeszereztetni kell. Az építési
beruházásnál eddig nyílt eljárás csak 45 millió ft nettó érték felett kellett, ez most 15 millió.
Az érdekes, hogy hogyan fogja ezt bírni a közbeszerzési értesítı azt még nem tudom.
Horányi Márton, képviselı:
Nekem a határozati javaslathoz lenne egy kiegészítésem:
A testület felkéri az aljegyzıt a beszámolóban rögzített, hiányzó intézkedési tervek
elkészítésére.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy a módosítást elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület a határozati javaslat módosítását elfogadja mely szerint felkéri
az aljegyzıt a beszámolóban rögzített, hiányzó intézkedési tervek elkészítésére.
(09:59:39)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 40/2009. (IV.24.) számú határozatban egyhangúlag elfogadta a
határozat mellékletét képezı 2008. évi belsı ellenırzési jelentést elfogadja. Egyben
felkéri az aljegyzıt a beszámolóban rögzített, hiányzó intézkedési tervek elkészítésére
(09:59:47)

3. számú napirend: 55/2009. számú elıterjesztés: Jegyzı megbízása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tekintettel arra, hogy a kinevezett aljegyzı várhatóan 2009. májusától elsı gyermeke
születésére tekintettel a Polgármesteri Hivataltól tartósan távol lesz, az aljegyzıi státusz
helyettesítése válik szükségessé. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
36.§ (1) bekezdése alapján a képviselı-testület a jegyzı javaslatára, az ı helyettesítésére
nevezi ki az aljegyzıt illetve dönt az aljegyzı helyettesítésérıl. A jegyzı jogviszonyát a
képviselı-testület korábban megszőntette, azonban a jegyzı a döntés ellen munkaügyi
bírósághoz fordult, így a jegyzıi pályázat egyelıre nem kerülhetett kiírásra, a státusz
betöltetlen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A hivatkozott jogszabályra tekintettel az aljegyzı helyettesítésének törvényes lefolytatásához
kérem, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 21.§ (5) bekezdése alapján a képviselı-testület kérje fel Dr. Peller Györgyöt,
Pilisszentiván jegyzıjét, hogy 2009. május 1. napjától megbízott aljegyzı kinevezéséig,
maximum hat hónapig helyettesként jegyzıi feladatokat lásson el Solymáron. Pilisszentiván
képviselı-testülete – a solymári képviselı-testület döntése alapján- a helyettesítés kérdését
2009. április 27. napi testületi ülésén tárgyalja.
Kérem, hogy a megbízott jegyzı bérét a Ktv. 49/B.§ (1) bekezdése alapján a pilisszentiváni
jegyzı illetménye 50%-ban megállapítani szíveskedjen!
Földesi János, képviselı:
Mi lesz a pilisszentiváni vagyonrendezéssel? Mert ha nálunk a pilisszentiváni jegyzı lesz
nálunk megbízva, akkor ez milyen formában kezelhetı? Kinek az érdekeit fogja ı elsısorban
védeni? Vagy ilyen típusú ügyeket lehet más hatáskörbe utalni?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Itt alapvetıen arról van szó, hogy addig és azért kell egy jegyzıt megbízni, hogy ı tudjon egy
megbízott aljegyzı helyettest javasolni. Ez az állapot egy hónapig is tarthat. Az
elıterjesztésben szereplı hat hónap azért szerepel, mert a jegyzı úr ennyi idıre tudja vállalni.
Az önkormányzatot a képviselı – testület, a polgármester képviselı, a jegyzı csak a
törvényesség ıre.
Földesi János, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy mint ellenérdekő fél, nem biztos, hogy szerencsés.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az iratok átadása szempontjából mindenképpen szerencsés.
Itt a hivatalban van még egy jogász, tehát tárgyalásokon megoldható, hogy mind a két fél
mellett üljön egy jogász.
Horányi Márton, képviselı:
A jegyzı illetménye 50%. Ez mit jelent pontosan?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ezt a Ktv szabályozza. Saját fizetésének 50%. A költségtérítésrıl a testület külön dönt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 41/2009. (IV.24.) számú határozatban egyhangúlag elfogadta,
hogy az 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 21. § (5) bekezdése alapján –
tekintettel az 1990. évi LXV törvény 36. § (1) bekezdésére - felkéri Dr. Peller Györgyöt,
Pilisszentiván jegyzıjét, hogy 2009. május 1. napjától a megbízott aljegyzı kinevezéséig,
maximum 6 hónapig, megbízottként a jegyzıi feladatokat ellátására Solymáron.
A megbízott jegyzı helyettesítési díját a képviselı-testület a Ktv. 49/B.§ (1) bekezdése
alapján Dr. Peller György illetményének 50%-ban állapítja meg. (10:06:48)

4. számú napirend: 56/2009. számú elıterjesztés: Az iskola egységes szerkezető
alapító okiratának elfogadása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testület 2009. március 27. napján tartott testületi ülésén elsısorban a pedagógiai
szakszolgálat létrejöttére tekintettel módosította a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és
Mővészeti Alapiskola Alapító Okiratát. A módosítások átvezetése megtörtént, és kisebb
technikai módosításokkal az iskola elkészítette az egységes szerkezető alapító okiratát.
Az alapító okirat módosításához a Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértése is szükséges.
Novoszádek János, képviselı:
Sajnos itt most technikai okok miatt nem látom a javításokat. A bizottság ezeket a javításokat
megtekintette, megtárgyalta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezeket a módosításokat egyébként már külön-külön elfogadta a képviselı-testület, csak most
egységes szerkezetbe foglaltuk.
Novoszádek János, képviselı:
Kérem felhívni a kisebbségi önkormányzatot, hogy egyetértését adja. Kérem, hogy az
ütıgardon helyett véletlenül beleírt ütıgordon kijavítását, mert a bizottság ezt véletlenül elírta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 42/2009. (IV.24.) számú határozatban egyhangúlag elfogadta, a
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti Alapiskola Alapító
Okiratának módosítását. (10:09:46)
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5. számú napirend: 57/2009. számú elıterjesztés:Közfoglalkoztatási terv
elfogadása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata az „Út a munkához” nevő program keretén belül
elkészítette közfoglalkoztatási tervét, mely a munkanélkülieket juttatná munkához. A
közfoglalkoztatási tervet a Szociálpolitikai Kerekasztal véleményezte az 1993. évi III. törvény
37/A §. (1) bekezdése alapján.
A munkavégzésre az intézményeknél tett elızetes felmérés alapján Solymár Nagyközség
Polgármesteri Hivatalánál (falugazda csoport) és az Önkormányzat intézményeinél van
lehetıség. A közfoglalkoztatáson belül foglalkoztatottak munkabérének 95 %-át a központi
költségvetés állja, míg 5 %-át az Önkormányzat, egyéb esetekben az Önkormányzat önrésze
ennél magasabb. A közfoglalkoztatási tervet elızetesen véleményezte az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat is, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal is, és azt elfogadásra
javasolták.
Horányi Márton, képviselı:
Az 5. pont elıtt szereplı átmeneti menhely kóbor kutyák befogadására- szerintem ezt még át
kellene gondolni.
Most hallottam a rádióban, hogy Hódmezıvásárhely nem ad segélyt senkinek, viszont széles
körben biztosít munkát mindazoknak, akik egyébként segélyre jogosultak. Akik nem fogadják
el a munkát az segélyben sem részesül. Én úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne nálunk is
megvizsgálni. Javaslom, hogy a határozati javaslatba is vegyük fel, hogy:
Nem kaphat segélyt az, aki a felajánlott közmunkát, közhasznú munkát illetve közcélú munkát
nem fogadja el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én teljesen egyet értek azzal, amit mondtál, viszont itt Solymáron nem jellemzı hogy ilyen
típusú segélyt kapnak az emberek. Itt általában lakásfenntartási, ápolási díj, a jellemzı ahol az
emberek segítséget kérnek.
Emesz Lajos, képviselı:
Ezzel a kiegészítéssel én is egyet értek, de itt látni kell, hogy nem minden segélyre szoruló
ember nem végezne munkát, amellett, hogy van, aki egészségügyi, fizikai állapotánál fogva
nem tud munkát végezni. Ebbıl az következik, hogy a szociális rendeletünket több ponton
meg kell változtatni. Ennek értelmében a következı bizottsági ülésen ezt szeretnénk
megtárgyalni. Kérjük az igazgatási iroda vezetıjét, hogy terjessze elı azokat a pontokat
amelyeket ı már javasolt nekem és beemeljük a rendeletbe. A következı testületi ülésre
behozzuk ezeket a módosító javaslatokat. Ez a kutya dolog, nem biztos hogy nekünk való
feladat, az iskola, az Ezüstkor is tett már javaslatot arra, hogy tudjunk embereket
foglalkoztatni.
Cser Angéla, képviselı:
Ha már meghatároztuk itt a feladat köröket, hogy ez egy kötelezettség vállalás vagy pedig itt
van egy játék? Ha itt nincs nevesítve az a munka, amit tudna végezni, de van hozzá megfelelı
képesítése akkor oda is be lehet tenni?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt azért kell most elfogadnunk, mert jogszabály kötelez rá, egyébként ötletünk mindig van a
munkára. Pl. most a bíróság elıszeretettel oszt ki közérdekő munkát, a Hutweide-n így
készültek el azok a szép tájékoztató táblák.
Horányi Márton, képviselı:
Természetesen én sem azokra gondoltam, akik nem tudnak munkát végezni, értelemszerően
azokra akik munkaképesek. Tehát javaslom a következı mondatot: Egyben felkéri az
aljegyzıt, hogy dolgozzon ki – az országban már több helyen mőködı – metódust arra
vonatkozóan, hogy nem kaphat segélyt az, aki a felajánlott közmunkát, közhasznú munkát
illetve közcélú munkát nem fogadja el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy a módosítással egyetértünk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a határozati javaslat módosítását mely
szerint: egyben felkéri az aljegyzıt, hogy dolgozzon ki – az országban már több helyen
mőködı – metódust arra vonatkozóan, hogy nem kaphat segélyt az, aki a felajánlott
közmunkát, közhasznú munkát illetve közcélú munkát nem fogadja el. (10:20:10)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 43/2009. (IV.24.) számú határozatban egyhangúlag elfogadta,
hogy Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási tervét
jóváhagyja.
Egyben felkéri az aljegyzıt, hogy dolgozzon ki – az országban már több helyen mőködı
– metódust arra vonatkozóan, hogy nem kaphat segélyt az, aki a felajánlott közmunkát,
közhasznú munkát illetve közcélú munkát nem fogadja el.(10:20:20)

6. számú napirend: 58/2009. számú elıterjesztés: Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 2008. évi kiadás-bevétel
elszámolása
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Társulási Tanács részére
megküldte 2008. évi elszámolását. A mellékletként csatolt táblázat tartalmazza a Duna –
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008 évi bevételeinek és kiadásainak
alakulását.
A Társulás 2008 évi bevételét a 2007 évi pénzmaradvány és a tagönkormányzatok befizetései
alkotják. A Társulás kiadásait a pályázatokkal kapcsolatos tervezıi munkák finanszírozása
teszi ki.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás
2008. évi bevételeit 12.656 e Ft, kiadásait 12.378 e Ft összegben hagyja jóvá. A Társulás
2008. évi pénz-maradványa 278 e Ft.
A Pénzügyi Bizottság részletesebb anyagot kért, amit e-mailon meg is kértünk tılük. Amit
átküldtek és körbeküldtük a testület tagjai számára.
Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt az anyagot és mind az öten tartózkodtunk. Az
információkat nagyon kevésnek találtuk.
Földesi János, képviselı:
Tehetünk olyat, hogy a következı Pénzügyi Bizottságon a bizottság vizsgálja meg ennek
számszaki tartalmát? Én ezt így nem tudom elfogadni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor mi a javaslat?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Attól függ mi van az alapító okiratban. Meg kell néznem, hogy milyen arányban kell
elfogadni a tagoknak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 0 fı igen szavazattal 0 fı nem és 10 fı
tartózkodással a testület 56/2009. (IV.24.) számú határozatban egyhangúlag elutasította
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 2008. évi kiadás-bevétel
elszámolását. (10:25:35)

7. számú napirend: 13/2009. számú elıterjesztés: Csatornadíjak 2009. évi
emelésébıl származó lakossági többletterhek kompenzálása.
Horányi Márton, képviselı:
2008 decemberi ülésén a Képviselı-testület megalkotta a 2009. évi csatornadíjakról szóló
rendeletét. Már akkor nagy port kavart Pilisszentiván önkormányzatának egyeztetés nélküli
döntése. A solymári önkormányzat, kényszerhelyzetben lévén, elfogadta a pilisszentiváni
testület döntését, melynek nyomán a csatornadíjak közel 12%-kal növekedtek. Ez a
növekmény a 2008 évi 7% alatti inflációt jelentısen meghaladta. Már akkor, a döntés elıtti
szünetben egyeztetés indult arról, hogy egyéb okokból el kell fogadnunk a társ-önkormányzat
döntését, azonban a lakossági terheket valamilyen formában csillapítani, mérsékelni indokolt.
Jelen indítvány alapján erre a kedvezményre szeretnék konkrét javaslatot tenni, annak
érdekében, hogy beépülhessen a 2009 évi költségvetésbe. Javaslom, hogy az infláció feletti
díjemelést, érdekeltségi egységenként 10 köbméteres havi fogyasztásra számolva térítsük
vissza a solymári fogyasztóknak.
A visszatérítés számszerősítése:
A lakossági (kedvezményes) csatornadíjak 222,5 Ft-ról 250 Ft-ra (12,36%) növekedtek.
Amennyiben döntésünk infláció körüli mértékben növelte volna a csatorna díjakat, akkor a
222,5 Ft-os díj 238 Ft-ra változott volna. (7%-os növekedés).
A két díjképzés közötti különbözet (250 Ft – 238 Ft) 12 Ft/köbméter.
Rákötött solymári ingatlanok száma:
3.588 egység
Javaslom, hogy a kedvezményt 10 köbméteres átlagfogyasztásra érvényesítsük.
A szükséges forrás:

10 m3 x 12 Ft/ m3 x 12 hónap x 3588 egység
+ 20% ÁFA
Összesen, bruttó:

= 5.166.720 Ft/év
= 1.033.344 Ft/év
6.200.064 Ft/év

Javaslom, hogy az önkormányzat 2009 évi költségvetésébe tervezzen be bruttó 6,2 MFt
csatornadíj ártámogatást, melyet a KÖZCSAT Kft-n keresztül, egyszeri kedvezményként
kerüljön érvényesítésre minden solymári fogyasztónál.
Ez által minden solymári fogyasztó 1.728 Ft (kerekítve: 1.700 Ft) kedvezményben
részesülhet, mely az általunk nem tervezett, extra díjemelés kompenzációja.
A várható ÁFA törvény változás miatt, javaslom, hogy mind a KÖZCSAT szerzıdés, mind a
pénzügyi bonyolítás, mind a lakossági jóváírás legkésıbb május hónapban realizálódjon.
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Horányi Márton, képviselı:
Azért hoztam vissza ezt az elıterjesztést, mert a faluban több olyan jelzést is kaptam, hogy ezt
nem kellett volna visszavonnom, és az áfa törvény várható emelése miatt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban az áfa törvény változása miatt, ami valószínőleg 25% lesz. Ezt a kormányzat azzal
kívánja kompenzálni, hogy az alapvetı élelmiszereknek az árát 2% áfával fogja csökkenteni.
Itt ugye a számla értékéig terjed a visszatérítés? Azt kérem jegyzıkönyvbe venni, hogy: A
számla értékéig, maximum 1700 forintig.
Horányi Márton, képviselı:
A határozati javaslat utolsó mondatát én átalakítanám: javasoljuk, hogy a támogatást a 2009.
évi költségvetésbe be kell emelni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 44/2009. (IV.24.) számú határozatban elfogadta, hogy
valamennyi rákötött solymári ingatlant egyszeri maximum 1700 forint értékő
csatornadíj kedvezményben részesít.
A díjkedvezmények realizálását legkésıbb a májusi kiszámlázásokkal egyidejőleg végre
kell hajtani.
KÖZCSAT Kft a kapott támogatással utólag köteles elszámolni. A tovább nem
érvényesített támogatási összeget köteles 2009. szeptember 30-ig visszafizetni az
önkormányzatnak.
A támogatás mértékét a 2009 évi költségvetésbe be kell emelni. (10:31:14)

8. számú napirend: 60/2009. számú elıterjesztés: A közalkalmazottak vezetıi
pótlékainak megemelése.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.( a továbbiakban Kjt.) 2009.
január 1-jétıl jelentısen módosult, a 2008. évi LXI törvény számos új rendelkezést vezetett
be. A Kjt. 23. §-ának rendelkezése értelmében a magasabb vezetıi illetve a vezetıi feladatok
ellátása történhet önálló munkakörben (kinevezett vezetı) illetıleg vezetıi megbízással
(megbízott vezetı). Ez utóbbi feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre
mellett látja el a magasabb vezetıi, illetve vezetıi beosztásból eredı feladatait.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az intézmény vezetıje és helyettese, valamint az intézmény mőködése szempontjából
meghatározó jelentıségő feladatot ellátó vezetı magasabb vezetınek minısül. A magasabb
vezetı, valamint a vezetı munkaköröket, illetve megbízásokat ágazatonként a végrehajtási
rendelet határozza meg.
A kinevezett vezetıre és a megbízott vezetıre eltérı illetmény-megállapítási szabályok
vonatkoznak. A kjt. 70. §-ának rendelkezése értelmében vezetıi pótlékra csak a megbízott
vezetı jogosult. A pótlék mértékét magasabb vezetıi pótlékok vonatkozásában a költségvetési
törvényben mindenkor meghatározott pótlékalap ( 2009-ben 20.000 Ft) 100-500%-ában lehet
megállapítani (korábban 200-300% volt), vezetıi pótlék esetén a költségvetési törvényben
mindenkor meghatározott pótlékalap 100-250%-ban lehet megállapítani. A pótlék minimális
mértékét a végrehajtási rendelet ágazatonként külön- külön szabályozza.
I. Közoktatási ágazat
A közoktatási intézményekre vonatkozó módosított 138/1992. (X 8.) Kormány rendelet 14/C
§-ának rendelkezése alapján magasabb vezetınek illetve vezetınek az alábbi munkakörök
minısülnek:
MAGASABB VEZETİ, VEZETİ
„5. § (1) A közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól
függetlenül
a) magasabb vezetı megbízásnak minısül:
aa) a helyi önkormányzat képviselıtestülete, közgyőlése, illetve a fenntartó vezetıje vagy
megbízottja által adott intézményvezetıi megbízás, valamint a tagintézmény vezetésére szóló
igazgatói, óvodavezetıi megbízás, többcélú intézményben az intézményegység vezetıjének
(igazgatójának, óvodavezetıjének, kollégiumvezetıjének) a megbízása,
ab) az intézményvezetı-helyettesi megbízás;
b) vezetı megbízásnak minısül a tagintézmény-vezetıi, az intézményegységvezetıhelyettesi, a tagintézményvezetı-helyettesi, a tagozatvezetıi, a gyakorlati oktatás-vezetıi, a
gyakorlati oktatás-vezetıhelyettesi és gyakorlóhely-vezetıi megbízás;
c) az a)-b) pontokban foglaltaktól eltérıen magasabb vezetıi munkakör:
ca) a központi mőhely vezetıi munkakör a központi mőhely vezetı-helyettesi munkakör,
cb) a gazdasági, az ügyviteli, a mőszaki, a személyzeti intézményvezetı-helyettesi
munkakör,
d) vezetıi munkakör: a gazdasági, az ügyviteli, a mőszaki, a személyzeti vezetıi
munkakör.”
VEZETİI PÓTLÉK MÉRTÉKE
„14/C. § (1) A helyi önkormányzat képviselı-testülete, közgyőlése, illetve a fenntartó
vezetıje vagy megbízottja által adott intézményvezetıi megbízás esetén a pótlék mértéke
nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap
a) 200%-a, ha az intézményvezetı heti kötelezı óraszáma meghaladja a heti 6 órát,
továbbá - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben,
amelyekben a vezetıknek nincs kötelezı óraszámuk,
b) 230%-a, ha az intézményvezetı heti kötelezı óraszáma nem haladja meg a heti 6
órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetıknek nincs
kötelezı óraszámuk, ha az intézmény körzeti feladatot lát el,
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
c) 250%-a, ha az intézményvezetı heti kötelezı óraszáma nem haladja meg a heti 2
órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetıknek nincs
kötelezı óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el.
(2) Az intézményvezetı-helyettesi, a tagintézmény vezetésére szóló igazgatói,
óvodavezetıi megbízás, többcélú intézményben az intézményegység vezetıjének
(igazgatójának, óvodavezetıjének, kollégiumvezetıjének) magasabb vezetıi megbízása,
továbbá a vezetıi feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet
kevesebb, mint a pótlékalap
a) 100%-a, ha a vezetıi megbízást az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
intézményben adják,
b) 130%-a, ha a vezetıi megbízást az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
intézményben adják,
c) 150%-a, ha a vezetıi megbízást az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
intézményben adják, illetve
d) 200%-a, ha a vezetıi megbízást e rendelet 5. §-ának (15)-(17) bekezdésében
meghatározottak alapján adják.”
Fent leírtak alapján a közoktatási intézményben a magasabb vezetık és vezetık
pótlékrendszere az alábbiak szerint alakul:
vezetı

Jelenlegi pótlék

Iskola igazgató
300% 60 000 Ft/hó
Igazgató
200 % 40 000 Ft/hó
helyettes (3)
Gazdasági
200% 40 000 Ft/hó
vezetı (igazgató
helyettes
besorolás)
Óvoda Solymár
vezetı
Vezetı általános
helyettese
Tagóvoda
vezetıje
Gazdasági
vezetı
Lustige
vezetı

Adható pótlék mértéke
250%-500%, 50 000-100 000 Ft
200%-500% , 40 000-100 000 Ft
200%-500% , 40 000-50 000 Ft

300% 60 000 Ft

200%-500% , 40 000-100 000 Ft

100 % 20 000 Ft

200%-500%, 40 000-100 000 Ft

100 % 20 000 Ft

200%-500%, 40 000-100 000 Ft

250% 50 000 Ft

100%-250%, 20 000-50 000 Ft

óvoda 200 % 40 000 Ft

Javasolt pótlék
mértéke
…… %, Ft/hó

200%-500% ,40 000-100 000 Ft

…… %, Ft/hó

…… %, Ft/hó

II. Szociális ágazat
A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekre vonatkozó
257/2000. ( XII. 26. ) Kormány rendelet a magasabb vezetıi és vezetıi szintekrıl az alábbiak
szerint rendelkezik:
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
MAGASABB VEZETİ, VEZETİ
„3. § (1) Magasabb vezetınek minısül az önálló intézmény vezetésére, valamint az
integrált, illetve közös igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy
megbízott vezetı, valamint annak helyettese.
(2) Vezetınek minısül
a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetıje és
helyettese,
b) az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetıje,
c) a gazdasági vezetı, a vezetı gondozó, a vezetı ápoló, az osztályvezetı ápoló, a szociális
és mentálhigiénés csoportvezetı, a vezetı pedagógus, a bölcsıdei tagintézmény-vezetı.”
VEZETİI PÓTLÉK MÉRTÉKE
14. § A magasabb vezetı, illetve vezetı megbízással rendelkezı közalkalmazott vezetıi
pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.
4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez
A magasabb vezetı, illetve vezetı megbízással rendelkezı közalkalmazott vezetıi pótléka
I. Magasabb vezetı megbízással rendelkezı közalkalmazott vezetıi pótléka
1. A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények intézményvezetıjének vezetıinek pótléka
a) szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végzı intézmény
vezetıje esetén a pótlékalap
b) szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetıje
esetén a pótlékalap
3. A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményben az intézményvezetı helyettesének pótléka a
pótlékalap

250%-a
200%-a
100%-a

II. Vezetı megbízással rendelkezı közalkalmazott vezetıi pótléka
2. A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményben vezetı beosztásban foglalkoztatott
közalkalmazottak pótléka a pótlékalap

100%-a

Fent leírtak alapján a vezetık és magasabb vezetık pótlékrendszere az alábbiak szerint alakul:
vezetı
Jelenlegi pótlék
Adható pótlék mértéke
Javasolt
pótlék
mértéke
250 % 50 000 Ft/hó
250% 50 000 Ft/hó
250% 50 000 Ft/hó
Ezüstkor
vezetıje
100% 20 000 Ft/hó
100% 20 000 Ft/hó
Családsegítı és 100 % 20 000 Ft/hó
gyermekjóléti
szolgálat
vezetıje
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az Ezüstkor Szociális Gondozó központ esetén a költségvetés módosítása nem szükséges, a
pótlékok tervezése –a kötelezı és fix összegő emelésre tekintettel- megtörtént.
III. Közmővelıdési ágazat
A közmővelıdési és közgyőjteményi területen dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggı kérdéseket a módosított 150/1992. ( XI. 20.) Korm. rendelet szabályozza
MAGASABB VEZETİ, VEZETİ
„5. § (1) A magasabb vezetı, valamint a vezetı beosztások körét és a vezetıi pótlék
minimális mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”
VEZETİI PÓTLÉK MÉRTÉKE
Beosztás megnevezése

Közgyőjtemény, közmővelıdés
Magasabb vezetı:
Községi könyvtár, közmővelıdési intézmény igazgatója
Gazdasági, mőszaki és igazgatási szakterület
Magasabb vezetı:
Gazdasági, mőszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezetı,
amennyiben a kulturális intézmény vezetıje és helyettese magasabb vezetınek
minısül
Vezetı:
Magasabb vezetı gazdasági (mővészeti intézmény) mőszaki, igazgatási,
szakterületen mőködı helyettese
Az intézmény vezetıjének gazdasági, mőszaki, igazgatási területen mőködı
helyettese
A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, mőszaki, üzemeltetési és
igazgatási szervezeti egység irányítója

Vezetıi
pótlék
(%)

200

250

200
150
100

Fent leírtak alapján a vezetık és magasabb vezetık pótlékrendszere az alábbiak szerint alakul:
vezetı
Jelenlegi pótlék
Adható
pótlék Javasolt
pótlék
mértéke
mértéke
200% 40 000 Ft/hó
Mővelıdési Ház 200 % 40 000 Ft/hó 200% 40 000 Ft/hó
vezetıje
150 % 30 000 Ft/hó 150 % 30 000 Ft/hó
150% 30 000 Ft/hó
Vezetı
helyettesítése
100 % 20 000 Ft/hó 100 % 20 000 Ft/hó
100% 20 000 Ft/hó
Könyvtár
vezetıje
A Mővelıdési ház esetén a költségvetés módosítása nem szükséges, a pótlékok tervezése –a
kötelezı és fix összegő emelésre tekintettel- megtörtént.
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Horányi Márton, képviselı:
Akkor mondanék egy konkrét javaslatot, az aljegyzı asszonnyal egyeztetve:
Iskola: 400%, Óvoda: 300%, Lustige: 250% vezetıi pótlékot javasolunk.
Emesz Lajos, képviselı:
A megkülönböztetés mértékére, az iskola valóban nagyon sok feladatot lát el, de az óvoda is
hasonlóan fontos tevékenységet folytat gyermekeink nevelésében. Méretben van eltérés, de a
vezetıi elismerés az óvodában is lehet olyan mint az iskolában, én nem tennék különbséget.
Horányi Márton, képviselı:
A mővelıdési ház esetében már született döntés és mi ahhoz igazítottuk, hiszen azt kezeltük
alap összegként. Ezek az eltérések 10.000 bruttó forintot jelentenek. A három óvoda között –
és ezzel jegyzı asszonnyal is egyet értettünk, hogy – distingválni kellene az intézmények
összetettsége miatt. A Lustige esetében a jelenlegihez képest 50% emelést jelent. A másik
óvoda vezetıje kicsivel összetettebb és bonyolultabb feladatokat lát el annak okán is, hogy
neki van egy tag óvodája. Az iskolánk három iskola egyben, a tanárok-gyermekek létszáma
méltányolható az iskola vezetıje felé. Nem a munka minıségét kívánom honorálni, hanem az
összetettségét elismerni.
Emesz Lajos, képviselı:
Megértem képviselı társam indokait én mégis fenntartom véleményemet. Én úgy gondolom,
hogy itt nem csak a munka összetettségét kellene nézni, hanem a minıségét is. Ezért javaslom
a mostaninál magasabb szinten elismerni a munkájukat. Én az iskolánál elfogadom a 400%,
viszont a két óvodánál is ugyan ekkora 400% vezetıi pótlékmódosítást tartok elfogadhatónak.
Enczmann László, képviselı:
Én is a differenciálás mellett vagyok.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az intézményvezetık kérése, hogy a többi vezetı pótlékát is arányosan emeljék.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Emesz Lajos képviselı úr javaslatát, mindhárom
intézmény esetében az azonos 400%-os vezetıi pótlékot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 5 fı igen szavazattal 5 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elutasította, mindhárom intézmény esetében az azonos 400%-os
vezetıi pótlékot. (10:44:26)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Horányi Márton képviselı úr javaslatát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 fı igen szavazattal 1 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, hogy 2009. január 1-jei hatállyal az intézményvezetı
közalkalmazottak pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Mővészeti Alapiskola 400 % vezetıi pótlék
Igazgatója
300 % vezetıi pótlék
Óvoda Solymár vezetıje
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda vezetıje
250 % vezetıi pótlék
A képviselı-testület felkéri az intézményvezetıket, hogy a vezetıi pótlékok módosítását
az intézményeiken belül hajtsák végre.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés módosításánál
a pótlékok emeléséhez szükséges módosításokat az általános tartalékkeret terhére hajtsa
végre. (10:44:53)
Horányi Márton, képviselı:
Mi az PB azt beszéltük, hogy valószínőleg át kell, hogy dolgozzuk a 2009. évi
költségvetésünket, ezért azt javasolnám, hogy ott térjünk vissza a többi vezetıhelyettesek
jutalmazására. Még nem látjuk tisztán a fedezet. Látnunk kell a tartalékainkat is.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 45/2009. (IV.24.) számú határozatban elfogadta, hogy
2009. január 1-jei hatállyal az intézményvezetı közalkalmazottak pótlékát az alábbiak
szerint állapítja meg:
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Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Mővészeti Alapiskola 400 % vezetıi pótlék
Igazgatója
Óvoda Solymár vezetıje
300 % vezetıi pótlék
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda vezetıje
250 % vezetıi pótlék
A képviselı-testület felkéri az intézményvezetıket, hogy a vezetıi pótlékok módosítását
az intézményeiken belül hajtsák végre.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés módosításánál
a pótlékok emeléséhez szükséges módosításokat az általános tartalékkeret terhére hajtsa
végre. (10:46:55)

9. számú napirend: 51/2009. számú elıterjesztés: A 2008. évi zárszámadás.
10. számú napirend: 52/2009. számú elıterjesztés: A 2008. évi pénzmaradvány
felosztása.
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, határidıre elkészült Solymár
Nagyközség Önkormányzatának 2008. gazdálkodási évérıl szóló beszámolója.
A beszámoló részét képezi a zárszámadási rendelet és annak mellékletei, a szöveges
beszámoló, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített
tartalmú -a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó- pénzforgalmi
jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás.
A beszámoló tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. év terv és tényadatait.
A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészült beszámolót az Önkormányzat megbízott
könyvvizsgálója dr. Matukovics Gábor, megvizsgálta. Könyvvizsgálói jelentését a pénzügyi
bizottsági ülésen ismertette, könyvvizsgálói záradékot csatoltuk.
Dr. Matukovics Gábor, könyvvizsgáló:
Megbízásunk szerint 2009. március 16-n, március 25-n, április 3-n kíséreltük meg a
könyvvizsgálatra vonatkozó standard elıírások szerint ellenırizni. Csak részben jártunk
sikerrel. Az önállóan gazdálkodó óvoda és iskola beszámolóját átellenıriztük és elfogadtuk.
Azonban a hivatal eddig az idıpontig nem tudta a költségvetési beszámolót alátámasztó leltárt
rendelkezésünkre bocsátani, amely ellentétes a számviteli törvény 69.§, illetve a számviteli
törvény 155.§. E miatt a könyvvizsgálói standardok szerint a fenti hiányosságok miatt a
könyvvizsgálói véleményünk megadását nem tudjuk a zárszámadáshoz megadni. Itt a
pénzügyi bizottságnál felmerült több kérdés is a határidıkre vonatkozóan, ezért a
jelentésünket ki is egészítettük, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartási
törvény 82.§ alapján április 30-ig be kell a könyvvizsgáló által alá támasztott zárszámadási
rendeletet illetve a költségvetési beszámolót testület elé terjeszteni. Itt nincs elfogadásról szó,
itt bejelentésrıl van szó. Június 30-ig a polgármester felelıssége, hogy ezt a zárszámadást,
illetve a költségvetési beszámolót az Állami Számvevıszék részére megküldje. Mi a magunk
részérıl továbbra is rendelkezésre állunk a 2008. év auditálására, de a mai napon nem tudunk
olyan jelentést adni ami a zárszámadást illetve a költségvetési beszámolót alátámasztaná.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pénzügyi irodavezetıje, mint az tapasztalták a képviselık nincs jelen: hosszú ideje
betegállományban van. Irodavezetı hiányában nem tudtuk elkészíteni ezeket az anyagokat,
sıt az irodavezetı az elkészült anyagok szignálást sem volt hajlandó végrehajtani. Ebben az
ügyben az aljegyzı asszony hatásköre és kértem is tıle, hogy a szükséges fegyelmi
vizsgálatokat végezze el, illetve oldjuk meg a kérdést. Jelenleg a pénzügyi irodára sikerült
találnunk könyvelıi képesítéső, sıt most már költségvetési könyvelési tapasztalattal
rendelkezı munkatársat, úgyhogy bízunk benne, hogy a könyvvizsgáló által említett június
30-i határidıre ezek a leltárral alátámasztott beszámolók el fognak készülni. Gyakorlatilag a
testület itt most egyet tud tenni, hogy nem fogadja el a zárszámadást illetve, elfogadhatja csak
annak nem lenne értelme, hisz nincs alátámasztva a könyvvizsgálattal.
Horányi Márton, képviselı:
A PB elé be lett terjesztve ez az anyag. A PB elé beterjesztett zárszámadást nem találta
alkalmasnak tárgyalásra. Második határozatunkban felkértük az aljegyzıt, hogy a kialakult
helyzetet elemezve tárja fel annak okait, felelıseit és készítsen intézkedési tervet.
Harmadrészt pedig kértük, hogy teremtse meg a személyi és tárgyi feltételeit annak, hogy
elkészülhessen, legkésıbb június 30-ig egy korrekt, könyvvizsgálattal alátámasztott
beszámoló.
Budavári László, képviselı:
Van egy írásos anyag a kezünkben, ami elég szigorú megfogalmazásokat tartalmaz. Ha jól
értelmeztem, akkor mivel hogy nincsen 2008-as zárszámadásunk ennek megfelelıen elég
furcsa lenne, ha a 2009. évi költségvetésünk jó lenne. Az merült föl bennem, hogy az én
ismereteim szerint a rendszerváltás óta ilyen még nem volt. Valószínőleg ez egy olyan helyzet
amit kellı mélységig ki kell veséznünk és a kellı intézkedéseket meg kell tenni. Én szívesen
látnám, hogyha erre egy olyan szakértıi bizottságot létesítenék, ami értelemszerően belsı
ellenır, könyvvizsgáló, külsı szakértı és ad majd egy olyan átfogó tájékoztatást, hogy nehogy
még egyszer egy ilyen nem kívánatos helyzetbe kerüljünk. Én azt javasolnám, hogy álljon föl
egy ilyen jegyzı, könyvvizsgáló, belsı ellenır. Szerintem jó lenne adott esetben külsı
szakértıt bevonni, akit majd jegyzı vagy polgármester úr kiválaszt.
Dr. Matukovics Gábor, könyvvizsgáló:
Könyvvizsgálóként más lehetıségünk nincsen csak a tények ismertetése. Véleményt nem
szoktunk nyilvánítani, az igazából arról szól, hogy nem volt mire véleményt nyilvánítani. A
beszámolók alátámasztása lényegében a hivatal tekintetében nem valósult meg. A bizottság az
önök döntése, de nálunk csak egy független szakértıi szerep lehet. A hivatal biztosítja a
személyi-tárgyi feltételeit, elıállítja azt a produktumot, amit a törvény szükségessé tesz, és
igazából a végén kell ismételten áttekinteni.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı
Az elment pénzügyi irodavezetı alatt mőködött egy jól mőködı pénzügyi iroda. Az összes
régi munkatárs elment máshová dolgozni, ezért csupa betanuló munkatárs került a pénzügyi
irodára. Már januárban lehetett érezni a költségvetés alatt, hogy ez nagyon kihegyezve fog
csak mőködni, nagyon megfeszítve kell dolgoznia ennek a pár embernek ahhoz, hogy ez
készen legyen. A beszámoló alatt az irodavezetı, az új gazdasági irodavezetı is
betegállományba került a beszámoló leadásánál. Egyszerően ez az oka annak, hogy nincsen
kész.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyı:
Én abban bízom, hogy most ezeket a létszám problémákat valamennyire sikerült átmenetileg
megoldanunk, tehát azzal, hogy májusig készen legyünk, ahhoz most vannak embereink. Itt
nem a gazdálkodással van gond, hanem egyszerően papírokat kellett volna gyártani, amihez
nem volt ember.
Emesz Lajos, képviselı:
Amit javasolt, egy ilyen bizottság felállítása, most jelen helyzetben azért nem gondolnám,
hogy ez feltétlenül szükséges volna, hiszen ha megnézed a vélemény nyilvánításának
elutasításának a jelentésbeli indokát, az pontosan arról szól, hogy a hivatal nem tudta a
költségvetési beszámolót alátámasztó analitikákat, illetve a leltárat rendelkezésre bocsátani.
Ennek a munkának az elkészítése szakértelmet kíván és ez elsısorban a pénzügyi iroda
vezetıjének lenne, vagy az ı általa irányított pénzügyi irodának lenne a feladata. Abban
igazad van, hogy ilyen még nem fordult elı, de még olyan sem fordult elı, hogy az év
legnehezebb szakaszában nem volt pénzügyi irodavezetınk. Fizikálisan nem volt jelen, hiszen
betegállományát tölti már elég rég óta. Nem beszélve arról a tényrıl, hogy a jelenlegi
pénzügyi irodavezetınk nem teljesen van ellátva olyan jó tulajdonságokkal, ami az
önkormányzati pénzügyi iroda vezetését indokolná. İ egy nagyon magasan és jól képzett
szakember, de más területen. Itt menetközben a PB látta és errıl beszélgettünk is, hogy
akadnak problémák ezen a téren, nem beszélve arról, hogy magának, mint vezetınek a többi
kollégája felé lévı picit hiányos vezetıi magatartásáról. Itt valaki cserben hagyta ezt a
pénzügyi irodát, most amikor ezt el kellett volna végezni. Ezek tények, ezek nem
megkerülhetık. Abban az esetben ha a hivatal vezetése azt látja, hogy rövid idın belül helyre
tudja állítani az iroda vezetését bármilyen formában és ezek elkészülhetnek, akkor talán nem
szükséges az a fajta javaslat amit mondtál.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez személyi kérdés, itt minden képen munkajogi eljárások fognak indulni, hiszen ez nem
maradhat következmények nélkül. Ezért kérem, hogy ebbe mélységében ne menjünk bele.
Budavári László, képviselı:
Én nem vitatom amit te elmondtál, de én azt gondolom, hogy itt nem lehet egy esemény
kiragadni az egészbıl. Én azt gondolom, hogy ennek voltak egyéb kapcsolódó szálai,
elızményei: hiányos átadás-átvételi procedúra. Én továbbra is fenntartom, hogy érdemes
lenne egy szakértı társaságnak (belsı ellenır, könyvvizsgáló, külsı személy) felállítása, mert
meg kell találnunk az okokat amik idáig vezettek, meg kell tennünk azokat a lépéseket amivel
megelızhetjük, hogy még egyszer kialakuljon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezeket az okokat elsısorban a hivatal vezetıinek kell megtalálnia a belsı ellenırrel
együttmőködve, illetve a polgármesternek.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én nem tudom, hogy hogyan mőködne ez a bizottság. Itt most van egy probléma, hogy
valakik nem tették meg a kötelezettségüket, de most a hivatal dolgozóival kapcsolatos
vizsgálatokat a jegyzı tudja lefolytatni. Ennek megvan az eljárásjogi menete.
Budavári László, képviselı:
Biztos, hogy ez csak személyi problémákból ered?
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen.
Budavári László, képviselı:
Most kijelentjük azt, hogy ennek egy felelıs személye ennek, aki csak és kizárólag egyedül
felel?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én nem ezt mondtam. A testület a jegyzıvel szemben tud vizsgálatot kezdeményezni. Ennek a
végsı felelıse a jegyzı lehet, tehát én, de nekem meg kell találnom a megoldást.
Budavári László, képviselı:
Én nem értek hozzá, de ebben az anyagban nem a jegyzı van nevesítve.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Igen, de az hogy ezek az anyagok hiányoznak ez azért személyi probléma, mert valakinek ezt
meg kellett volna csinálni. Ez a kérdés igazán. Ezt kell megoldanunk, hogy mindennek legyen
felelıse.
Budavári László, képviselı:
Most miért félünk ezt megnézni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem félünk, most el fog kezdıdni egy fegyelmi vizsgálat.
Budavári László, képviselı:
Nem fegyelmi vizsgálatra van szükség, hanem arra, hogy szakmai alapokon végre tisztán
lássunk: Honnan eredt ez a dolog? Hogyan jutottunk el idáig? És hogy megtaláljuk a
megoldásokat. Hogy mellette a jegyzı saját hatáskörében milyen fegyelmi eljárásokat indít,
az az ı asztala, az egy külön dolog.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Igen, de ezt a vizsgálatot szerintem, csak úgy tudja lefolytatni a testület, hogy bekéri a
munkaköri leírásokat, ami innentıl kezdve személyi ügy. Én nem tudom, hogy ezt hogyan
tudná egy bizottság a személyi kérdések érintése nélkül vizsgálni.
Novoszádek János, képviselı:
Én nem szeretném, ha ezt a helyzetet egy ember nyakába varrnánk. Én úgy érzem
polgármester úr és jegyzı asszony szavaiból, hogy a most betegállományban lévı pénzügyi
iroda vezetı a felelıs, azért mert nem készült el ez a munka. Én errıl nem merek véleményt
mondani. Én úgy érzem, hogy a felelısség megoszlik. Én úgy fogom fel, hogy
polgármesternek politikai felelısség, a másik az aljegyzıé és az megosztva az irodavezetıvel.
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Novoszádek János, képviselı:
 Nem a fegyelmi a lényeg, hanem hogy a jegyzı és polgármester biztosította e az új
irodavezetı körülményeit az irodában?
 Hogyan történt az új irodavezetı váltása?
 Mit ígért meg nekünk az elızı irodavezetı?
 Milyen gesztust tett a testület egyik része, amely gesztust meg tette, hogy ı milyen
elınyös helyzetben távozhatott a posztjáról?
 Vajon megtett –e minden tıle telhetıt, az utódját segítse az önkormányzat érdekében
mindenben?
 Történt itt valami?
 Itt ugye hiányoztak olyan anyagok, amelyekrıl kiderült, hogy megvannak, csak
valahogy nem kapta meg az új irodavezetı. Ki a felelıs, mi volt az oka hogy az elızı
iroda hirtelen felbomlott?
 Mi az oka, hogy a helyére olyanok kerültek, akik nem álltak a szakmailag helyzetük
magaslatán?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egészen eddig, és a megszorításokig könyvelı végzettségő pályázó a pályázati kiírásainkra
nulla fı jelentkezett. Most, hogy gazdasági válság van, itt az elmúlt néhány napban már
eljuthattunk oda, hogy válogathattunk mérlegképes könyvelıi végzettségő munkatársak
között. Azt valóban meg lehetne kérdezni, hogy az a két kolléganı, aki gyakorlott volt és
tapasztalt az miért ment el? Én tudom, hogy miért, mert már jelezték, hogy visszajönnének
mióta új helyzet állt elı. Kérem, hogy személyi kérdéseket itt sajtó nyilvánossága elıtt ne
boncolgassunk.
Horányi Márton, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy ez két részbıl áll:
1,) Szakmai része: el kell készíteni a beszámolót, ezt 06.30-ig el kell készíteni és be kell
terjeszteni.
2,) Felelısség kérdése: Budavári képviselı úr elıterjesztése erre vonatkozik.
Szerintem a probléma nem csupán abból áll, hogy a könyvvizsgálathoz nem tudtunk
produkálni néhány papírt. Arról van szó, hogy egy jól felépített szakmai hírnevünket sikerült
elveszteni. Azok az emberek akik az elmúlt években megteremtették ezeket a hírneveket, ezt
gyakorlatilag elveszítettük.
Az alapvetı kérdés, hogy miért alakulhatott ki ez a szituáció? Meggyızıdésem, hogy az okok
a korábbi pénzügyi vezetéshez nyúlnak vissza amikor is a korábbi vezetıje saját embereivel
töltötte fel a pénzügyi irodát és addig ott dolgozó, probléma mentes embereket kirúgta.
Távozása után az új emberek különbözı okok miatt, de szintén távoztak. Ez egy adottság volt.
Az új pénzügyi irodavezetı már induláskor nehéz helyzetbe került, mert egy tapasztalatokkal,
hely és helyzet ismeretekkel nem rendelkezı irodát kellett átvennie. Az átadás-átvétel teljes
körőségét máig nem ismerjük.
Nagyságrendi ügyeink vannak folyamatban: Folyamatban lévı APEH vizsgálatok, Auchan
vagyon átadás nincsen lezárva, KÖZCSAT tulajdonosi elszámolások nincsenek lezárva, 2009.
évi költségvetést felül kell vizsgálni, illetve a végrehajtását kell valamilyen módon kezelni
kell. Jelenleg nincs, aki felügyelje azt a dolgot. Ha ehhez hozzá vesszük a belsı ellenır
megállapításait, akkor szerintem kimondható, hogy igen súlyos és aggasztó kép rajzolódik ki
az önkormányzat pénzügyi területén. Nem hallgatható el az a tény sem, hogy a pénzügyi iroda
vezetıje kb. két hónappal ezelıtt jelezte problémáit az önkormányzatnak, ez a PB napirenden
volt.
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Horányi Márton, képviselı:
Az a tény sem róható fel a pénzügyi irodavezetınek hogy megtagadta a államkincstár felé
beadott beszámoló ellenjegyzését, mert ez az ı szuverén szakmai véleménye volt. Igaz, hogy
ennek sem okait sem indokait én magam leírva nem láttam. Ezzel a ténnyel a szakmai
felelısség alól magát valamilyen szinten feloldotta. Tény, hogy ennek a megtagadásnak
alapos indoka kellett, hogy legyen. Mivel megtagadta a pénzügyi beszámoló aláírását, az én
olvasatomban ma már nem ıt terhelı felelısség, hanem azt a személyt terheli ellenjegyezte
ezt a beszámolót. Tehát ezt nem ı raja tudjuk számon kérni, hanem azt az embert, aki
gyakorlatilag zárójelben jegyzem meg: (látatlanba írta alá) a beszámolót. Én úgy gondolom,
hogy indokolt, mind a helyzet, mind a felelısségi viszonyok teljes és ıszinte feltárása.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én úgy gondolom, hogy egy polgármesteri hivatal mőködésért és helyes gazdálkodásáért a
polgármester, a jegyzı és a gazdasági iroda vezetı, a kinevezett vezetı a felelıs. A gazdasági
vezetı a beszámoló elıtt valóban jelzett néhány problémát a PB-ban amik munkáltatói
kérdések voltak és én úgy gondolom, hogy kifejezetten olyan feladatok voltak amit a
vezetınek kell megoldani. A jelzett problémák megoldását megkezdtük. Külön kérése volt,
hogy fizetett hirdetést adjunk fel és úgy keressünk gazdasági munkatársat. Kérésének
megfelelıen azonnal feladtunk egy hirdetést, de sajnos ott sem találtunk költségvetési
gyakorlattal rendelkezı munkatársat. Végül a kormányzati portálon keresztül találtunk ilyen
embert. Ebben a körben mozgó emberek azt a portált nézik inkább ahonnan eddig is felvettük
az embereket.
Én nem gondolom, hogy itt bárki is ki szeretne bújni a felelısség alól, de most olyan
kérdésekrıl beszélünk, ami azt gondolom, hogy ezek munkáltatói kérdések. Ahhoz hogy mi
itt munkáltatói kérdésekrıl beszéljünk az érintettek hozzájárulása is szükséges, a másik fél
meghallgatása is kellene.
Enczmann László, képviselı:
Ennek a bizottságnak az lenne a célja, hogy a jövıben legyünk felkészülve a hasonló esetekre.
Egy független társaság nézze meg, hogy mit kellene tenni a jövıben hasonló szituáció esetén
a vezetıknek.
Emesz Lajos, képviselı:
Én nem azt mondtam hogy nem értek egyet Budavári képviselı társamnak, hogy azzal amit ı
mond hogy meg kell keresni a felelısöket. Horányi képviselı társamnak tudnék válaszolni, de
az már nem bírná ki a nyilvánosságot, mert ott már konkrétan kellene személyekrıl,
cselekményekrıl, dátumokról beszélni és akkor volna teljes.
Földesi János, képviselı:
Én azt szeretném kérni, hogy aljegyzı asszony által folytatott vizsgálat eredményét, akár zárt
ülésen tárja a testület elé, és csak azután döntsünk arról, hogy kívánunk e munkacsoportot
felállítani vagy bár mi egyebet életre hívni. Ezt idıben mikorra tervezi aljegyzı asszony? Ha
ilyen nincs akkor javasolnám, hogy május 30-ig ismerje meg a képviselı – testület.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az okok feltárását minden féle képen meg kell tennem. A képviselı-testület ilyen típusú
kéréseket fegyelmi eljárás keretében vizsgálhat. Fegyelmi eljárást pedig csak jegyzı ellen
indíthat. Ha jegyzı ellen fegyelmi eljárást indít, akkor annak keretében meg tudja hallgatni a
pénzügyi irodavezetıt, illetve a jegyzıt. Munkacsoportot felhatalmazás nélkül nem tud
létrehozni. Természetesen ki fogom vizsgálni, és nagyon szívesen beszámolok de csak az
érintettek jelenlétében.
Budavári László, képviselı:
Nekem volt egy határozati javaslatom, kérem szavazzuk meg, mert nekem nem elég csak a
végeredmény.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A jegyzı tájékoztatja a testületet.
Horányi Márton, képviselı:
Nem arra kíváncsi a testület, hogy mi a hiba a jelentésben, hanem hogy ki a felelıs a kialakult
helyzetért.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én nem vagyok jogász, de szerintem képviselı-testület ilyen típusú eljárást lefolytathat a
jegyzı ellen, de már aljegyzı asszony elmondta.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
És mit csinálna ez a bizottság?
Horányi Márton, képviselı:
Ne hívjuk bizottságnak. Bízzunk meg egy független jogász szakértıt.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Legyen a belsı ellenırnek egy ilyen külön vizsgálata, hogy mi vezetett ide?
Encznann László, képviselı:
Igen.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A könyvvizsgáló és a belsı ellenır feladatait törvény határozza meg. A könyvvizsgáló ilyen
kérdésben szerintem nem dönthet. Munkajogászt megbízhatunk.
Horányi Márton, képviselı:
Mi csak azt szeretnénk kérni a jegyzıtıl, hogy egy független szakértı valamint a belsı ellenır
és a könyvvizsgáló bevonásával vizsgálja ki az önkormányzat zárszámadásával kapcsolatban
kialakult szituációt és annak felelısségi rendszerét.
Dr. Matukovics Gábor, könvvizsgáló:
Én tevékenyen egy ilyen bizottságban részt venni csak konzultációs jelleggel tudok.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója Budavári László képviselı úr határozati javaslathoz?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 7 fı igen szavazattal 3 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 46/2009. (IV.24.) számú határozatban elfogadta, hogy felkéri a
jegyzıt, hogy egy független szakértı valamint a belsı ellenır és a könyvvizsgáló
bevonásával vizsgálja ki az önkormányzat zárszámadásával kapcsolatban kialakult
szituációt és annak felelısségi rendszerét. (11:43:33)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Következzen az 51/2009. számú elıterjesztés határozati javaslata.
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2008. évi zárszámadást?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 0 fı igen szavazattal 11 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elutasította az 51/2009. számú elıterjesztésben foglalt 2008. évi
zárszámadást. (11:44:12)
Ennek okán visszavonom az 52/2009. számú A pénzmaradvány felosztása címő
elıterjesztést. (11:44:20)
Idıközben megérkezett a fıépítész úr ezért javaslom, hogy a 63. számú elıterjesztést
vegyük elıbbre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.

44

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e a napirend módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, napirend módosításként, hogy most a
63/2009. számú elıterjesztést tárgyaljuk. (11:45:20)

11. számú napirend: 63/2009. számú elıterjesztés: Településszerkezeti Terv
véleményezése.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Solymár Településszerkezeti Tervének felülvizsgálatát, módosítását az Urban-Lis Stúdió Kft
készítette, a Terv állami fıépítészi véleményezése 2006 decemberében történt. A végleges
dokumentáció végleges változatának elkészítését, majd ennek jóváhagyását azonban indokolt
volt a nagy vonalas infrastruktúrafejlesztési projektek egyeztetésének lezárását követı
idıszakra halasztani, annak érdekében, hogy az elkészült Településszerkezeti Terv
(továbbiakban TSZT) már tartalmazza a tervezett térségi fejlesztések végleges nyomvonalát.
A Solymárt érintı projektek közül a Bp.-Esztergom vasútvonal Óbuda-Piliscsaba közötti
szakaszának építéshatósági engedélyezése megkezdıdött, az M0 11-es és 10-es út közötti
szakasza a Környezetvédelmi Fıfelügyelıségtıl környezethasználati engedélyt kapott.
Bár a fent említett tervek engedélyei még nem jogerısek, vonalvezetésükben várhatóan nem
következnek be akkora változtatások, melyek a TSZT léptékében a tervdokumentációban
jelentıs változást eredményeznének. A további térségi fejlesztések viszont még korai
egyeztetési szakaszban, vagy elıkészítés alatt állnak, így „bevárásuk” a településen belüli
fejlesztések (tömbszabályozások, intézményfejlesztés) ellehetetlenülését eredményezné.
Ezért indokolt a TSZT egyeztetésének, véleményezésének mielıbbi lezárása, hogy a
Tervezık a kész tervdokumentációt leszállíthassák, s a több hónapot igénylı szakhatósági és
lakossági véleményezés megkezdıdhessen. Az államigazgatási véleményezés lezárultával a
TSZT határozattal kerül elfogadásra, s megkezdıdhet a településszabályozás szakmai
egyeztetése.
A munkaközi anyag –elıreláthatóan– végsı véleményezése a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján az alábbi közlekedésfejlesztési és
területhasználati kérdéskörökre vonatkozik:
Közlekedés:
1. Solymár Hutweide és Pilisszentiván közötti összekötı út
Tervezıi javaslat: Az út közlekedési szerepe miatt ne legyen győjtıút, s így a
TSZT-n nem szükséges megjeleníteni. A késıbbi szabályozási tervlapokon kell
ábrázolni a Pilisszentivánnal egyeztetett nyomvonalat.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a javaslatot támogatta.
Pilisszentiván javaslata: A Fıépítész a javaslatot támogatta.
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Csernyus Lırinc, fıépítész:
2. Solymár és Pilisvörösvár közötti összekötı út
Tervezıi javaslat: Az út a korábbi javaslatokkal ellentétben ne haladjon a két
település határán, hanem teljes egészében solymári területen. A kikötés a már
korábbi terveken is szereplı iparterületi csomópontra történjen.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a javaslatot támogatta.
Pilisvörösvár javaslata: A Fıépítész a javaslatot támogatta.
3. PEMÜ megálló P+R parkolójához vezetı feltáró út Terstyánszky utcára történı
kikötése
A TVB korábbi ülésein a MÁVTI vasúti terveit véleményezve, valamint azokat
a készülı TSZT-vel összevetve javasolta a vasúti terveken szereplı Csısz utcai
feltárás megszőntetését, helyette a kedvezıbb terepadottságú 06/85 hrsz. sh.
útról történı P+R parkoló megközelítését és a távlati fejlesztési területek
feltárását.
Tervezıi javaslat: A tervezık a korábbi javaslat mellett megvizsgálták a TVB
javaslatát a lakótelep melletti kikötésre, azonban a Bizottság által javasolt
nyomvonalat szakmai indokok alapján nem támogatták. Közlekedésbiztonsági,
és –szervezési szempontból, továbbá a szabályozási szélességeket figyelembe
véve javaslatuk: 1. változat.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a Terstyánszky utca beláthatósága és a
Sporttelep rendezvényekkor történı gyalogos zónává alakításának lehetısége
miatt a 2. változatot támogatta.
Területhasználatok:
4. Temetıbıvítés
A TVB korábbi ülésein a Krautgarten lakó- és intézményi területfejlesztése
kapcsán tárgyalt a temetı bıvítésének területigényérıl. A demográfiai és
temetési szokások változásának prognózisa hiányában döntés a bıvítési terület
nagyságáról, továbbá a területigény biztosításának módjáról nem született. A
tervezık két javaslatot készítettek, melyek elıreláthatóan 10-15 (területigény
∼6000 m2), illetve 25-30 évre (területigény ∼11000 m2) biztosítják a temetı
helyszükségletét.
Tervezıi javaslat: A tervezık javasolják a temetı hosszú távú mőködését
biztosító bıvítést.
5. Szentiváni utca – PEMÜ véderdı
Lakossági megkeresésre a Hivatal egyezetı fórumot tartott a Szentiváni u.
rendezésérıl, melyen a lakók sérelmezték, hogy a PEMÜ üzemterületétıl délre
elhelyezkedı belterületi, rendezés alatt álló lakóterületét véderdı telepítési
kötelezettség terheli mintegy 50 m–es sávban, több ingatlan beépítését
ellehetetlenítve. A Tervezık vizsgálták azokat a zaj- és levegıszennyezésrıl
szóló tanulmányokat, melyek a véderdı övezet indokoltságát igazolták.
Tervezıi javaslat: A véderdıként kiszabályozott terület építési korlátozásának
megtartása indokolt, azonban a véderdı helyett csak egy zöld sáv kialakítását
javasolják a PEMÜ üzemterülete és a lakóterület között megosztva.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a javaslatot támogatta.
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Csernyus Lırinc, fıépítész:
6. Györgyhegy hatályos SZT erdıként kiszabályozott területének átsorolása
mezıgazdasági területbe
A Györgyhegy-utca hatályos szabályozási terve alapján a tulajdonosok
megkezdték a telekalakítások szervezését, azonban néhány tulajdonos –a
tervegyeztetés és véleményezés módját és mértékét kifogásolva– vitatja a SZT
jogszerőségét. A tulajdonosokkal történt egyeztetések alapján különösen a
korábbi szántó és vízmosás „Egészügyi-turisztikai erdıként” történı
kiszabályozásának indokoltsága vitatott, ezért az érintett tulajdonosok kérik a
terület szabályozást megelızı állapotának visszaállítását.
Tervezıi javaslat: Az erdıként kiszabályozott terület TSZT-ben
mezıgazdasági területhasználatként való jelölése szakmailag támogatható,
amennyiben a település egészére a biológiai aktivitásérték nem változik. Ennek
érdekében az erdıterületet másutt kell biztosítani. A mezıgazdasági
területhasználatba sorolás a megosztásokat nem akadályozza, azonban a
beépítést nem teszi lehetıvé.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a javaslatot támogatta.
7. Barackos – vasút védıtávolságában tervezett védıerdı
A Barackos területét a 80-as években a Rozmaring MGTSZ lakótelkeknek
alkalmas területekre parcellázta. A telkek nagy része kedvezı telekmérető és –
szélességő, azonban a vasút melletti sáv telkei nem alkalmasak a beépítésre.
Mivel a vasút 50 m-es védıtávolsága az átlagosan 65 m telekmélységő telkek
beépítését oly mértékben gátolná, hogy a megmaradó 20-25 m-es
telekmélységben nem helyezhetı el lakóépület (különösen a 13 m-es átlagos
telekszélességek figyelembevételével).
Tervezıi javaslat: Az egyéb hasznosításra alkalmatlan telkek erdı
területfelhasználási egységbe kerülve biztosítják a Sport u. irányában már
meglevı védı zöldsáv folytatását.
Bizottsági javaslat: A Bizottság a javaslatot támogatta.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
2006. évben készült el a településfejlesztési koncepció. 2006. decemberében elkészült a
Településszerkezeti Terv. Ahol külön kérés nélkül is módosítanunk kellett a terven az a
Hutweide, Valdorf, Sport utca szabályozási tervének elfogadása miatt, illetve országos
szabályi változások is történtek 2007. évben. 2007 ıszén lett elfogadva a településfejlesztési
koncepció a 127/2007. (IX 28.) számú határozattal. Ekkor került kialakításra az a nyomvonal
amely gyakorlatilag a mostani szintbeni keresztezıdés teljes megszüntetésével számol. Az az
elkerülı út, ami a tervben eddig is szerepel ennek a tanulmány tervét el is készíthetik. Ezért
célszerő volt egy részletesebb tervrajzi nyomvonalat szerepeltetni a tervben. Ezek után
többször folytattunk egyeztetést a hivatallal, bizottsággal az önkormányzattal. Tavaly nyáron
még három változatot szerepeltettünk a tervben alternatívaként és született egy döntés a „C”
változatról, amely általunk nem a leg privilegizáltabb nyomvonal volt és így szükségessé vált
a szomszédos Pilisvörösvári egyeztetés. İk ezt a tervezetet nem támogatták. Tavaly
decemberben a függıben maradt kérdésekre a bizottság arra kért fel bennünket, hogy
vizsgáljunk egy újabb változatot. Idıközben még egy-két összekötı út, kerékpárút is
felmerült. A módosuló jogszabályok behoztak egy olyan értelmezést, egy olyan ellenırzı
számítást, mint kötelezettséget mely korábban nem volt kötelezettség. Ez a biológiai
affinitásérték számítás. Ez azért nagyon fontos, mert a hatályos szerkezeti tervhez képest az új
szerkezeti tervnél be kell bizonyítani, hogy a biológiai affinitás értéke pozitív irányú, vagy
legalább is 0 értékben mozdul el.
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Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Most ott tartunk, hogy a településszerkezeti tervnél úgy gondoljuk, hogy a MÁV kérdések
rendezıdtek, az utas kérdésekben tájékoztatjuk önöket, hogy mire jutottunk, még van egy-két
kérdés, amiben nem sikerült megegyezni az elmúlt bizottsági ülésen, ezekrıl kellene beszélni.
A hatályos településfejlesztési koncepció, amit 2007. évben fogadott el a képviselı-testület
alapvetıen a következıkbıl indult ki:
 A jelenlegi falu központ és környéke kiterjesztettebb voltában naplóterületi célokat
szolgáljon, az ehhez szükséges intézményi fejlesztéseket magába tudja fogadni.
 A vasúttól északra fekvı területen találjunk olyan helyszínt, amely a vállalkozásoknak
teret tud engedni.
Nekünk folyamatosan figyelembe kell venni az agglomerációs törvényt, mert az határozza
meg, hogy mely terület egységekre milyen arányú növekedést lehet elérni a településen belül.
Itt figyelembe kell vennünk az M0 valamikori nyomvonalát is. Ezzel kapcsolatban mi nem
kívántunk egy konkrét nyomvonalat rögzíteni, hanem azt mondtuk, hogy a szerkezeti tervben
határozzunk meg egy sávot amin belül egy bármikori nyomvonal mozogni tud, de egy
bizonyos határon túl ne tudja megközelíteni a települést.
Figyelembe kell vennünk a település népességének növekedését is, ami 1990 és 2000 között
egy nagyon-nagyot ugrott. Az ezzel kapcsolatos területfejlesztésekkel nagyon óvatosan kell
bánnunk. Önmérsékletre és ütemezésre van szüksége az önkormányzatnak. Itt egy-egy
területen meg kell teremteni az infrastruktúrát azon kívül az egyéb infrastruktúrának is
(óvoda, bölcsıde, iskola) helyet kell biztosítani, ráadásul ennek a hirtelen fellépı költsége is
nagyon megterhelné az önkormányzatot.
Fejlesztési koncepció üteme:
1. Hutweide: jogi rendezése, infrastruktúrája még nem teljeskörő. Ez egy 45 hektáros
terület.
2. A kálváriától északra esı terület és a Káposztás dőlı
3. Intézmény területi fejlesztés: Hutweide, Terstyánszky melletti sávjában realizálódik,
ezt már a szabályozási terv már rögzítette.
4. A sport rekreációs terület biztosítani a PEMÜ sportpálya környékén lehet, de újabban
úgy gondoljuk, hogy önkormányzati intézmény számára is helyet kellene biztosítani,
vagy legalább is a lehetıségét meg kellene teremteni.
5. Gazdasági területet már említettem: a település északi része.
Kérdésként felmerült:
1. A település északi részének összekötése, hogy a 10 úthoz ne csak egy helyen lehessen
eljutni, hanem egy másik útvonalat is keressünk.
2. Ennek az útnak és a tervezett új vasúti megállónak a megközelítése.
3. PEMÜ mögött egy zöld sáv tisztázása.
4. Káposztás dőlı melletti temetı bıvítési területének tisztázása.
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Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Válaszok a felmerült kérdésekre:
1. A mai nyomvonal, ami a 10 úttal köti össze a települést a község magjától túlzottan
keletre esik. A Hutweide nyugati irányú beépítése a település súlypontját is nyugati
irányba hozza. Ezért azt gondoltuk, hogy errıl az új területrıl minden képen kellene
még egy kapcsolatot kidolgozni az új 10 úthoz. Erre készítettünk A-B változatot, ami
egy rövidebb útkapcsolatot biztosít felüljárós megoldással a sínek felett, ám ezt a
testület elvetette. Volt egy sokkal körülményesebb javaslatunk, ami érintette volna
Pilisvörösvárt is ez emiatt lehetetlenült el, bár a testület ezt javasolta, emiatt kellett egy
új nyomvonalat keresnünk, melyet a vasúttól délre, valahol a megálló elıtt átemelnénk
a vasúton és egy hosszabb nyomvonalon, de beköthetı volna a 10 útba. Ez a megoldás
Solymár területén belül történne. Ha jól emlékszem az elmúlt bizottsági ülésen ebben
egyezség tudott születni.
2. Az új vasúti megálló megközelítésére javaslatunk (a MÁVTI P+R parkolót is tervez
kialakítani) a sportpályához is vezetı nyomvonal volt. Itt a bizottság a 2. változatot
támogatta. Ez az a pont ahol érdemben döntés nem született az elmúlt bizottsági
ülésen. Nekünk a 2. változattal az a bajunk, hogy ezt a nyomvonalat túl közel vezeti el
az emeletes lakóépülethez. Ami a tulajdonviszonyokat illeti az általunk javasolt terület
esetében (1. változat) minimális az a rész amirıl egyezkedni kellene. A másik változat
esetében ez az alsó sáv mind magán tulajdonban van, itt egy komoly kisajátítással kell
számolnunk. Itt azt el tudom képzelni, hogy a szerkezeti terv ezen szintjét mind a két
lehetıséget opcióként szerepeltetjük és késıbb a szabályozási tervben lenne errıl
döntés.
3. Annak idején ezt a véderdıt a szabályozási-és szerkezeti terv azért rögzítette, mert a
PEMÜ mint ipari létesítmény zavaró hatásai miatt ez indokolt volt. Mi kézhez kaptunk
egy 2004. évben készített zajvédelmi tanulmányt, ami továbbra is indokolja ezt a fajta
zöld sáv kialakítását. Azt el tudjuk képzelni, hogy nem mint véderdı hanem
átsorolnánk kertvárosias terület kategóriába, azzal a megjegyzéssel, hogy a területek
végén minden képen egy zöld sávot kell kialakítani. A zöld sávban építési helyet nem
lehet kijelölni és a zöld sáv beszámítana a tulajdonosok területébe.
4. A jelenlegi temetı területe 1,9 hektár. A hatályos szerkezeti terv ennek a kiegészítését,
bıvítését biztosítja, ami egy 0,6 hektáros sáv. Mi ezt a 1,1 hektáros sávot mondtuk ki
annak, hogy tartalékoljuk temetı területnek. Közel másfélszeres népesség számnál
indokolt a temetınek egy nagyobb területi bıvítése. A temetı déli részén lévı kiürített
volt parcellák a késıbbiekben nem használhatóak a családi házas beépítkezések miatt
temetkezésre, ezért ez továbbra is védıterület kell, hogy legyen. Problémaként merült
fel, hogy ez nem volt köztudott, 2006 óta beszéltünk errıl, magában a koncepcióban is
benne van. Mi azt javasoltuk, hogy ezt a védı sávot csökkentsük, ami 900 fıs
koporsós temetkezésre ad alkalmat. Ebben nem született döntés. Felmerült egy új
temetı helyszíne is. Erre az a szakmai véleményünk, hogy egy ilyen településen nem
indokolt még egy temetı kialakítása, ráadásul ennek költségei sem elhanyagolhatóak.
Ráadásul nincs a településen olyan önkormányzati hely, ahol ilyet ki lehetne alakítani.
Külön szakértıi tanulmányt is igényelne, ami szintén nem két fillér.
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Nagyon fontos törvények:
A települések beépítésre szánt területe csak olyan terület felhasználás céljára növelhetı
amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül nincs
megfelelı terület.
A beépítésre szánt és már jellemzıen beépített területeken vagy a már korábban kijelölt
területek hasznosításával az adott terület felhasználás számára nincs lehetıség.
Hatályba lépett a Hutweide területi besorolása:
1. ütem: 45 hektáros nagyságrendi kialakítást jelent lakott területi bıvülésként
2. ütem: 10 hektáros barackos és itt van a káposztás egyik változata ami eddig is megvolt
és az általunk kompromisszumosként felkínált változat amire azt mondtuk, hogy ezt a
sávot esetleg mégis a lakóterületbe tegyük be hogyha az érintettek ezt ennyire akarják,
de ennél nem szabad.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek kérdése? Én azt javasolnám, hogy az eldöntendı kérdéses pontokat vegyük
át.
1, ) Solymárt - Hutweide és Pilisszentivánt összekötı út.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Hol menne ez az út?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
A bizottság ülésén felmerült, hogy legyen egy összekötı út Pilisszetniván és Solymár között.
Ezt mi megvizsgáltuk és elsı körben és úgy gondoltuk, hogy a közút nyomvonalán be lehetne
kötni ebbe a rendszerbe. Azután hétfın volt egy bejárás és kiderült, ezt Pilisszentiván is
szeretné és hogy ide biztosan nem szabad egy győjtı utat kijelölni, mi azt javasoltuk
tervezıként, hogy ezzel ne foglalkozzon a szerkezeti terv.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Ez nem Solymár ötlete volt. A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy miután nem
szerkezeti terv kérdése, hogy hol legyen,- illetve amit szentiván javasolt azt igazából innen
nem támogattuk- ezért abban maradtunk, hogy a terven ne szerepeljen, hanem majd csak a
szabályozási terven kelljen pontosítani.
Földesi János, képviselı:
Kint voltunk a helyszínen és Schumitzky Gyurival meg is néztük, ott a Barlang utcára lehetne
ezzel az úttal átcsatlakozni, de ilyen Bajcsy Zsilinszky utcai meredekség erdın keresztül lenne
egy szakaszon. Mi úgy ítéltük meg, hogy ez tömbfeltárásra nem jó. Pilisszentiván egy vegyes
övezeti besorolást szerettek volna, illetve fognak csinálnak a régi bánya területén lévı
területekre és ennek valamilyen kapcsolatot kell hogy biztosítsanak. A tájvédelmi körzet
határán a kerítés mentén ott van egy út amelyik elvezet arra felé amit az imént említettem a
erdın keresztül ami kijön a Kemence u.,Tavasz u., Széles u. felé. Amit ık javasoltak az a
legrövidebb elérhetıségi pont, a mi általunk már megépített és üzemeltetett Barlang utca felé
csatlakozhatna elméleti síkon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor ezt kihagyhatjuk?
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Budavári László, képviselı:
Igen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 0 fı igen szavazattal 12 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elutasította, hogy a Solymárt - Hutweide és
Pilisszentivánt összekötı út kijelölését.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor következik a második.

2, ) Solymárt – Pilisvörösvár közötti összekötı út.
Budavári László, képviselı:
Látni kell, hogy ez csatlakozna a pilisvörösvár felé menı úthoz is. Ott van ez az „y” alakú
része ahol vörösvárral is összekötıdne. Én azt gondolom, hogy célszerően kijjebb vittük, hogy
a falu központjától minél inkább távolodjon, másrészt vörösvár és szentiván is támogatja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e a „B” verziót?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a Solymár – Pilisvörösvár közötti
összekötı út kijelölését.
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3, ) Pemü P+R megállóhoz vezetı Terstyánszky utcára való kikötés.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt két változat van, amit az elıbb a tervezı asszony is ismertetett.
Az egyik:
A pavilonoknál jöjjön ki a lakótelep keleti oldalán. Ehhez, ha jól értettem még hozzá kell
vásárolni egy ingatlant mellette.
Budavári László, képviselı:
Itt föl sem merült, hogy azt az ingatlant meg kellene venni, nem is látom indokoltnak.
Ami viszont fölmerült: hogy ha ezt az egészet a sportpályára tesszük rá, akkor mindenkinek
tisztán él képzeletében a búcsú aminek során az az út napokra le van blokkolva.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jól értettem, hogy alternatívaként benne hagyhatjuk azt a két megoldást?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A tervezını is elmondta, hogy jelenlegi fázisában a szerkezeti tervnek mind a kettıt benne
lehet hagyni. Szakmailag én is az „A” verziót támogatnám.
Horányi Márton, képviselı:
Melyik az „A” verzió?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Nem a lakótelepes, hanem a kerülı utas megoldás, de jelen fázisában a szerkezeti tervnek
mind a kettıt benne lehet hagyni, ez még kötelezettséget nem jelent az önkormányzatra nézve.
Földesi János, képviselı:
Itt elhangzott az, hogy közel megy a panelházhoz az út, én úgy érzem, hogyha nem is nézzük
a Sport utca jogi határát az egyes változatnak, akkor is több olyan épület van amelynek a
távolsága a megépülı úttól nem lenne nagyobb, mint a „2” verzióban, ott is közel menne a
házakhoz. Ebbıl a tekintetbıl nem sokkal vagyunk arrébb.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Én pont azért gondolom, hogy nem 1:10.000 léptékben kellene ezt eldönteni.
Földesi János, képviselı:
Ezzel egyet értek.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Hanem ezt egy szabályozási terv tudja olyan részleteiben meghatározni, hogy a
terepviszonyokat, geodéziát, útcsatlakozást is figyelembe véve rendezni tudná. Én ezért
gondoltam tovább ezt a kérdéskört, hogy legyen egy alternatíva és a szabályozási terv döntse
majd el.
Enczmann László, képviselı:
Ezt a megállót nem lenne egyszerőbb a lakótelep bal oldalán megközelíteni, ott van lefelé egy
út?
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Budavári László, képviselı:
Nagyon keskeny és meredek.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Ott végig kisajátítással járna.
Enczmann László, képviselı:
Mekkora forgalommal számolhatunk?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Ez nem csak egy sima kiszolgáló út, hanem a győjtı út és a kiszolgáló út közötti méretben
kellene megállapítani, legalább egy 14-16m szélesség. A másik, ami miatt ezt nem javaslom,
hogy ha már egyszer települést fejlesztünk, akkor egy vasúti megálló egy olyan gócpont, ami
utána rá fognak szervezıdni bizonyos funkciók. Erre viszont pont ideális lenne az a terület a
sportpálya és a barackos közötti sáv.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mi legyen akkor?
Földesi János, képviselı:
Maradjon mind a kettı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy mind a két verzió szerepeljen a szerkezeti
terven ?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Pemü P+R megállóhoz vezetı
Terstyánszky utcára való kikötés mind a két lehetıségét a szerkezeti tervben feltüntesse.
(12:37:10)

4, ) Temetı bıvítése.
Budavári László, képviselı:
Erre megnyugtatóan nem kaptunk választ.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez egy jelenleg is meglévı temetı. Akkor ide miért kell bármilyen védısáv? Itt hamarabb volt
temetı, mint ház.
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Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Nyilvánvaló, hogy ezt a területet ÁNTSZ- el végig kell majd járni, hiszen a temetı ezen
részének újra megnyitása hatósági kérdés. Én azt gondolom, hogy itt most van egy családi
házas beépítés, kertvárosi övezettel és vele szomszédosan közvetlenül van egy temetı, aminek
nincs meg a területen belüli védıtávolsága. Én úgy gondolom, hogy ha itt ezeket a parcellákat
újból meg akarják nyitni akkor automatikusan a mai helyzetbıl kell kiindulni, hogy itt most
nincsenek sírok, tehát a védı területet kell biztosítani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ott van a temetınek ez a része, ahol akár már holnap temethetünk én nem hiszem, hogy
bármilyen engedélyre volna szükségünk.
Földesi János, képviselı:
Ez az egyháznak saját döntése volt, hogy ott megszüntette a temetkezést és nem gondolom,
hogy ez hatóságilag van felszámolva. Ez volt az egyes parcella. Az, hogy most nem az
egyesbe, hanem a kilencesbe temetnek az egy állapot.
Horányi Márton, képviselı:
Szerintem, amikor ott megszüntették a sírokat azt engedéllyel tették. Ha újra meg akarják
nyitni, akkor valószínőleg engedélyt kell kérni.
Az elıtte lévı körforgalom reményeim szerint meg fog valósulni, akkor viszont a temetı
elıtti parkoló rész meg fog szőnni. Akkor nem kerülhet oda lentre a parkoló?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Maga a parkoló is lehet védısáv. Azt kellene eldönteni, hogy közel és távol másfélszeres
népességgel miért nem kell a temetıt növelni, én ezt szeretném kérdezni? Itt nem három évre
kell gondolkodni. Azt kellene felfogni, hogy a temetı ugyan olyan infrastruktúrája egy
településnek és ugyan úgy hozzá tartozik a népesség és terület fejlesztés növeléséhez, mint az
iskola, óvoda, bölcsıde.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Egy új temetı az itteni szokásokat, hagyományokat figyelembe véve egy új temetı az nem
egy ilyen léptékő településnek a része. Ahhoz nagy területre van szükség, engedélyek
beszerzésére. Itt az a kérdés, hogy a bıvítés mértékét hol tudjuk megállapítani. Hiszen volt
már arra törekvés, hogy megrendelünk egy felmérést ezzel kapcsolatban.
Földesi János, képviselı:
Azzal tisztában kell lennünk, hogy az itt látható (piros színő) temetı bıvítési terület az is
magántulajdonban van, illetve az a hattized hektár ami a kompromisszumos javaslat
eredménye volt (kék színő) az is magán tulajdonban van. Az önkormányzatnak ezen a
területen nagyjából összességében egy hektárnyi területe van. A piros és kék területek a
nagyon durva számításokat is meghaladják. Ha a rendezések optimális módon történnek akkor
nem sok terület marad az önkormányzatnak más célú hasznosításra sem. Egyben komolyan
kell gondolkodnunk, vagy most tudjuk azt meghatározni, hogy márpedig erre itt szükség van,
vagy elment a hajó. A piros meg a kék terület az ha most nem születik itt erre vonatkozóan
döntés az nem olyan nagy baj, de a jövıt tekintve kizárólag ebbe az irányba bıvíthetı a
temetı Solymáron.
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Földesi János, képviselı:
Függetlenül a tulajdoni viszonyoktól ebbe az irányba lehet, ha ma a magán területre mondjuk,
hogy ott marad akkor annak anyagi vonzata van, ha pedig az ingatlan osztás, területrendezés
kapcsán lesz a tulajdonviszonyok rendezése akkor effektíve pénzébe nem kerül az
önkormányzatnak, de a bevételi oldala is csökken a lehetıségrendszernek.
Köszönöm.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt az a kérdés, hogy közép vagy hosszútávon biztosítsuk a temetıt?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e a temetı hosszú távú biztosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a temetı hosszú távon történı bıvítését.
(12:48:00)
Budavári László, képviselı:
Jó azt eldöntöttük, hogy hosszú távon, de hol, mekkorát?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy itt ezen a területen kerül a temetı bıvítésre?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadta
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 11 fı igen szavazattal 1 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a jelenlegi temetı hosszú távon történı bıvítését.
(12:48:57)
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5, ) Szentiváni utca, PEMÜ véderdı.
Földesi János, képviselı:
Több helyen is fölmerült és a temetıvel kapcsolatosan is hallottuk, hogy a telken belül kell a
védıtávolságot biztosítani. Most meg arról hallunk, hogy a véderdı részben telken kívüli
biztosítása a kötelezettségünk. Kérdezem én, hogy ez most hogy van?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
A PEMÜ területénél a jogi helyzet településrendezési szempontból az az, hogy itt ma egy
véderdı van. Ezt valaki valamikor valamilyen indokkal kijelölte. Azt gondolom, hogy ezt a
PEMÜ és a családi házas területek közötti védı távolság tartása érdekében jelölték ki. A
PEMÜ a 60-as évek vége felé jött ide a településre és beépítette a számára rendelkezésre álló
területet. Azt már nem tudtuk vizsgálni, hogy mi a hatályos szerkezeti terv, de hogy abban ez
már véderdı volt vagy nem erre nem tudjuk most a választ. De el tudom képzelni, hogy az
akkori ipar telepítés azt mondta:, hogy akkor ide jön a gyár, itt lesz egy védı terület, és ez így
maradt. Ma azért nem tudjuk azt mondani – bár jelöljük a terven – hogy itt a PEMÜ területén
belül is lehessen késıbbiekben egy védı zöldet kialakítani, de ehhez az szükségeltetik, hogy a
PEMÜ az épületeibıl lebontson, mert különben nincs hol ezt biztosítani. Itt más a szituáció
mint a temetınél, ahol a déli sáv ma nem temetkezésre szolgál, ott az újbóli megnyitásnál a
ma hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni, ami azt mondja, hogy területen belül kell
biztosítani. Itt arról szól most a történet, hogy megpróbáljuk, a településrendezés
eszközrendszerével ezt a sávot fokozatosan rátolni erre a területre. Itt a véderdı mint külön
kategória megszőnne, a fizikális kialakításának lehetısége mint egy sáv ahová nem lehet
házat építeni megmaradna. Ezzel is pár teleknek az építkezési lehetıségét megnyitottuk, mert
eddig ez kifejezetten egy tilalmi terület volt. Ha új telepítésrıl beszélnénk, vagy lebontaná a
PEMÜ ezt a hátsó épületsorát vagy bármelyik részen ilyen beavatkozást elindítana, akkor azt
lehetne mondani, hogy bár mit is hozol ide, ha irodákat akar akkor már nem kell. Ha viszont
ezt az ipari tevékenységet még ha könnyített formában is megtartja, akkor azt lehet mondani,
hogy ide már nem építhet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha a temetıhöz hasonló logikát követem, akkor most megnézhetjük hány csarnok áll ott
üresen, ahol most nem folyik ipari termelés. Itt nálunk van egy temetı, aminek az egyik
parcellájában nem folyik temetés, de nem tudom belátni, hogy miért így van?
Földesi János, képviselı:
Amikor a temetı oda került nem hogy nem laktak ott, de emberek sem jártak arra, csak
temetés idején. A PEMÜ mikor kikerült a cellulóz feldolgozás és a probléma kapcsán, aminek
hatására sürgıssé vált akkor ott sem volt senki a környéken. Ott a falu dögkútja volt, amit
használtak. Szépen lassan körbe nıtte a falu, a temetıvel is ugyan ez a helyzet.
Milyen módon lehet azt szabályozni, hogy a késıbbiek során a település fejlıdése során ne
lehetetlenüljenek el adott esetben PEMÜ vagy temetı típusú helyzetek kapcsán az adott
területek hasznosításai? Mert ugye most a temetı is azért került ilyen helyzetbe mert körbe
nıtte a falu.
Kıvári András, képviselı:
Abban a esetben, ha a PEMÜ úgy dönt, eladja komplexumát, van egy új tulajdonos, abban az
esetben már az új törvények lépnek be – parkolás, véderdı- az új tulajdonosnak telken belül
kell a véderdıt létrehoznia, vagy pedig marad ez a lehetıség ingatlanon kívül?
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Csernyus Lırinc, fıépítész:
Erre megoldásként kell készíteni egy szabályozási tervet, ami kifejezetten kijelöli, hogy telken
belül kell. Az önkormányzatnak kell arról döntenie, leülni a PEMÜ-vel és megbeszélni, hogy
mi legyen a területtel.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
A PEMÜ esetében ahol van egy telek, annak van egy építésövezeti besorolása, változik a
tulajdonos, akkor az nem jelenti azt, hogy a tulajdonos váltással újragomboljuk a kabátot. Az
új tulajdonos maximum azt mondhatja, hogy én nem ugyan ezt a tevékenységet kívánom
folytatni, ı bontani akar, új házakat akar építeni. Ezt már csak akkor volna szabad engedni, ha
erre egy szabályozási terv készülne. Amikor a szerkezeti tervet elfogadják, vagy önállóan hoz
egy olyan határozatot, melyben kifejtik, hogy amennyiben az adott területen valaki változtatni
akar akkor az önkormányzat kész arra, hogy településrendezési szerzıdést kössön egy
szabályozási terv készíttetésére az új tulajdonossal, amit az új tulajdonosnak egy megelızı
tanulmánytervben kellene biztosítani, hogy az önkormányzatnak ez megfelel vagy sem? Most
a szerkezeti terv szintjén mi azért mondjuk azt, hogy nem merjük kizárni az ipari funkciót,
mert akkor az önkormányzatnak kártalanítást kellene fizetnie.
Kıvári András, képviselı:
Köszönöm szépen válaszát.
Virágnyelven kérdezem: a véderdı balra topolya erdı, jobbra rekettyés. Ha új tulajdonos van,
akkor most neki ezt a topolya erdıt telepítenie kell, vagy marad a rekettyés, ami most nincs?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Terület felhasználási szempontból a véderdı azt jelenti, hogy oda hosszabb távon erdıt
kellene telepíteni, a másik oldalán pedig egy olyan védelmi eszköz ami azt mondja ki, hogy
oda nem lehet semmit sem építeni. A védı területre a szerkezeti terv nem talált ki olyan
fogalmat, hogy nem kell erdısíteni, hanem csak legyen egy olyan sáv, amit meg kell tartani.
Ha be van ültetve bár milyen növényzettel, azért annak van szőrı tulajdonsága. Szerkezeti
terv szinten ez az egyetlen lehetıségünk arra, hogy azt mondjuk, hogy két funkció között kell
hogy legyen egy védı sáv.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy zöld sáv kialakítását javasolja véderdı
terület felhasználás kategória helyett?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy zöld sáv kialakítását javasolja
véderdı terület felhasználás kategória helyett. (13:04:20)
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6, ) Györgyhegy hatályos szabályozási terv erdıként kiszabályozott területének átsorolása
mezıgazdasági területté.
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
A korábbi terven erdıként szerepelt és mi nem változtattuk meg.
Horányi Márton, képviselı:
Miért nem az egész területet vesszük alá?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Mert azok a területek már mezıgazdasági területek.
Földesi János, képviselı:
Az erdıt nem lehet elbirtokolni, viszont ha átminısítjük, akkor már holnap itt lesz a kérelem
elbirtoklás tényével.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez itt jelenleg Rozmaring terület.
Földesi János, képviselı:
Ettıl még el lehet birtokolni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez így van. Itt a vita azon áll, hogy valamikor a településrendezési tervben zöldterületként
szerepelt azután erdı lett, most ezt az erdıt vitatják sokan.
Cser Angéla, képviselı:
Ezt ki kezdeményezte?
Földesi János, képviselı:
Az ott lakók.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát a tervezı javaslata, hogy ott legyen mezıgazdasági terület, a biológiai aktivitás értéke
nem változik, a beépítést nem teszi lehetıvé, a bizottság támogatta.
Földesi János, képviselı:
Ezt az erdı területet máshol kell biztosítani, mert ennek magasabb az értéke a biológiai
aktivitás képletében, mint ha zöld terület lenne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez így van.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy a tervezık és a bizottság által támogatott
javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Györgyhegy hatályos
szabályozási terve szerint erdıként kiszabályozott területet átsorolja mezıgazdasági
területté. (13:08:50)

7, ) Barackos, vasút védıtávolságban tervezett véderdı.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a lakótelep mögötti barackos. A MÁV pálya korrekciójához képest 50 m?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Igen, ez automatikus védıtávolság. Itt egy parcellázott rész van, ez eredetileg a régi tervek
szerint tartalék terület.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát a tervezıi javaslat szerint hasznosításra alkalmatlan, és meglévı védı sáv
folytatásaként szerepeljen, a bizottság ezt is támogatta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, a tervezık és a bizottság által támogatott
javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a Barackosnál, vasút
védıtávolságban – 50m- tervezett véderdıt alakítson ki. (13:10:58)
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Enczmann László elmegy.
Földesi János, képviselı:
Itt a gazdasági területre vonatkozóan az angol katonai temetı mellett nyugati irányban 200mre védıtávolság a szomszéd vármegye és a mi településünk között. Viszont a szomszéd
vármegye is oda tervezi az ipari területét. Ebben az esetben is igaz a 200m védıtávolság?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Igen, újonnan a települések között biztosítani kell egy kis zöld győrőt a települések
összenövésének megakadályozása érdekében. Bízzunk benne, hogy ott is elolvassák a
jogszabályokat és aszerint fognak eljárni.
Cser Angéla, képviselı:
Az lakott terület bevonással kapcsolatosan: a területfejlesztésnek ütemezve kell lennie, tehát
1, Hutweide
2, Barackos
ennek mi a gyakorlati vonzata, milyen fázisba kell elérni a Hutweide azért, hogy a következı
ütem elindulhasson?
Liszkai Krisztina, tervezı- Urban-Lis Stúdió Kft:
Erre majd külön egy feltételrendszert kell írni. Ilyennel a törvényekben nem találkoztam, ezért
szét fogunk nézni, hogy ezt más település hogyan csinálja. Ennek semmilyen jogi
szabályozása nincsen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, a szerkezeti terv munkaközi anyagának
véleményezésével kapcsolatos határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 47/2009. (IV.24.) határozatával egyhangúlag elfogadta, hogy a
TSZT munkaközi anyagát az alábbiaknak megfelelıen javasolja véglegesíteni:
(13:19:36)
1. Solymár és Pilisvörösvár közötti összekötı út
Végleges tervdokumentációban a tervezıi és bizottsági javaslat szerepeljen
2. PEMÜ megálló P+R parkolójához vezetı feltáró út Terstyánszky utcára történı
kikötése
Végleges tervdokumentációban a tervezıi (1. változat) és a bizottsági (2.
változat) javaslat is szerepeljen
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3. Temetıbıvítés
Végleges tervdokumentáció a temetı használatát a jelenlegi területen és
hosszú távon biztosítsa
4. Szentiváni utca – PEMÜ véderdı
Végleges tervdokumentációban a tervezıi és bizottsági javaslat szerepeljen
5. Györgyhegy hatályos SZT erdıként kiszabályozott területének átsorolása
mezıgazdasági területbe
Végleges tervdokumentációban a tervezıi és bizottsági javaslat szerepeljen
6. Barackos – vasút védıtávolságában tervezett védıerdı
Végleges tervdokumentációban a tervezıi és bizottsági javaslat szerepeljen
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a tervdokumentáció
tervezési szerzıdésben meghatározott idıre történı leszállításáról, és az Étv. 9. §. elıírt
véleményezési eljárás mielıbbi megkezdésérıl.

12. számú napirend: 61/2009. számú elıterjesztés: 1848-49-es szabadságharc
emléktábla.
Novoszádek János, képviselı:
Az Oktatási, Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. április 16. napján tartott ülésén
Jablonkay Mária, a Helytörténeti Győjtemény vezetıjének indítványa alapján megtárgyalta
annak a lehetıségét, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére emléktáblát
helyezzenek el Solymáron. Az emléktábla alapításának aktualitást a Budai-vár
visszafoglalásának 160. évfordulója nyújtja.
Az emléktábla a Hısök-emlékmő északi oldalán található Dienes István emléktáblával
megosztva kerülne kihelyezésre, melyhez a Dienes-család belegyezése szükséges. Ennek
beszerzésérıl Jablonkay Mária gondoskodik.
A tábla felsı felén Dienes István, alsó részén pedig a szabadságharc emléktáblája kerülne
elhelyezésre.
"Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hısei, és a solymári nemzetırök emlékére"
szöveg mellett a kilenc hısi halott neve is felsorolásra kerülne.
Az emléktábla felavatására az Oktatási Bizottság 2009. május 24. vasárnap kerülne sor. Az
elıkészítést és a felavatás megszervezését Jablonkay Mária vállalta.
Dr. Vigh Annamária kimegy.
Kıvári András kimegy.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 48/2009. (IV.24.) határozatával egyhangúlag elfogadta, hogy
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére táblát helyez el a Hısök
emlékmővének északi oldalára, Dienes István emléktáblája fölé. (13:24:52)
Novoszádek János, képviselı:
A céltartalékból szerintem mehetne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Persze, ha már tudunk egy összeget.
Kıvári András visszajön.

13. számú napirend: 62/2009. számú elıterjesztés: Bayerné Zwickl Borbála
szolgalmi jog alapítási kérelme.
Budavári László, képviselı:
Bayerné Zwickl Borbála a jelenlegi Hısök közben, a 649/4 hrsz. ingatlanon álló családi háza
ivóvíz- és gázellátását biztosító, 1985-ben kiépített vezetékekhez szükséges vezetékszolgalmi
jog alapítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás érdekében nyújtott be kérelmet.
A vezetékek építését megelızıen az Ügyfél 1985 januárjában megosztási vázrajzot
készíttetett, melyet a Földhivatal E-56/04 számon záradékolt, Solymár építéshatósága
779/3/1985 számon jóváhagyta, jogerıre emelkedett, azonban a telekalakítási szerzıdés a
Földhivatalnál már nem jelent meg, ezért a megosztás az ingatlan-nyilvántartásban nem került
átvezetésre. Ekkor a terhelt és kedvezményezett ingatlanok mindegyike a Zwickl család
tulajdonában volt, a két ingatlant csupán a patak választotta el egymástól.
A Hısök köz 647/2 hrsz.-ú önkormányzati útja csak a vezetéképítést követıen, 2004-ben jött
létre, ezért Ügyfél kéri, hogy a korábban megépített vezetékhez történı 12 m2-es víz-, gáz-,
elektromos-vezetékszolgalom létesítéséhez az Önkormányzat járuljon hozzá a tulajdonát
képezı 647/2 hrsz. kivett út ingatlanon.
A szolgalmi jog alapításának célja, hogy a vezetékszolgalommal érintett terület a Hısök-köz
telekalakítása során területcsere-alapot képezzen. A telekalakítással létrejövı magánúton
vezetett közmőhálózat kiépülésével a jelenlegi kedvezményezett ingatlan a kialakuló
hálózatra kíván rákötni, a meglevı vezetékek megszőntetésre kerülnek. A Településfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság 2009. április 20.-i ülésén a kérést támogatta.
Bár ha gondoljátok azt is bele vehetjük a határozati javaslatba, hogy:
„hozzájárulásunkat úgy adjuk meg, azzal a feltétellel, hogy a telekrendezést követı új vezeték
építése során arra kell majd, hogy rákössön.”
Dr. Vigh Annamária visszajön.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a határozat módosítását. (13:28:32)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosított javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 49/2009. (IV.24.) határozatával elfogadta, hogy a mellékelt
változási vázrajznak megfelelıen a tulajdonában álló, 647/2 hrsz.-ú kivett út földrészlet
I. jelő területére víz-, gáz-, elektromos-vezetékszolgalmi jog alapítását a 649/4 hrsz.
ingatlan mindenkori tulajdonosa részére jóváhagyja. A hozzájárulás megadásának
feltétele, hogy a jelenleg folyamatban lévı telekrendezéseket követıen az új vezetékre
kell, hogy rákössenek, ezzel egyidejőleg a korábbi szolgalmi jog megszőnik. (13:28:56)

14. számú napirend: 64/2009. számú elıterjesztés: Budapest és vonzáskörzete
Stratégiai Zajtérképre épülı Intézkedési Terv jóváhagyása.
Novoszádek János, kimegy.
Rétfalvi József, képviselı:
A stratégiai zajtérképhez tartozó intézkedési terv elfogadásával a Solymár Nagyközség
Önkormányzata a környezetvédelmi törvényben, s további jogszabályokban részletezett
kötelezı feladatának teljesítésén túl egy új európai szakpolitikai célkitőzés hazai
végrehajtásának elsı lépését zárhatja le.
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Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
1. Elızmények és jogszabályi háttér
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelvének elfogadásával a környezeti zaj
értékelése és kezelése 2002-ben vált a közösségi politika részévé. Ez a jogszabály többek
között a nagyvárosokra vonatkozó stratégiai zajtérképezés folyamatát vezeti be, ami a fıbb
környezeti zajhatások ötévenként ciklikusan megújított egységes felmérését, értékelését és
tervszerő kezelését jelenti.
Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
Az irányelv átvételét követıen a stratégiai zajtérkép a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. LIII. évi törvény alapján, valamint a 280/2004. (X.20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
(továbbiakban: KvVM rendelet) elıírásainak megfelelıen készült el.
A feladat végrehajtási folyamatával kapcsolatos eddigi helyi döntések az alábbiak szerint
foglalhatók össze.
 96/2007. (VI. 29.) sz. KT határozat Budapest és vonzáskörzete Stratégiai
Zajtérképének jóváhagyásáról
2. Az intézkedési tervjavaslatok részletes mőszaki feldolgozásának eredményei, további
következtetések
A Kormányrendelet elıírja, hogy a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett önkormányzatok
az elkészített stratégiai zajtérképre építve intézkedési tervet kötelesek készíteni:
• a jogszabályban meghatározott küszöbértékeket jelentısen túllépı területekre
5 évnél nem hosszabb idejő intézkedésekkel;
• ugyanezen küszöbértékeket kisebb mértékben meghaladó terheléssel érintett
területekre 10 évnél nem hosszabb idejő intézkedésekkel;
• csendes területek megırzésére.
A Kormányrendeletben és a KvVM rendeletben elıírtaknak megfelelıen a következı
szempontokat kellett figyelembe venni az intézkedési tervjavaslatok összeállításánál:
• az intézkedések csakis olyan zajforrásokat érinthetnek, amelyek a vonatkozó
Kormányrendelet hatálya alá esnek és a Stratégiai Zajtérképen szerepelnek (tehát nem
lehet olyan intézkedési javaslat, mely olyan létesítmény zajkibocsátásának
korlátozását célozza, amelynek mőködése nem tartozik az egységes
környezethasználati engedélyköteles (EKHE) tevékenységek közé, és nem is szerepel
az elkészített stratégiai zajtérképen <=> Zajtérkép korábban jelzett pontatlanságai);
• a javaslatok kidolgozásakor nem megvalósítandó cél, hogy a küszöbértéket egy
intézkedési lépésben kell elérni;
• a területileg illetékes önkormányzatnak olyan javaslatokat kellett adniuk, amelyekre
képviselı-testületi határozatok születtek és szerepeltek a jóváhagyott költségvetésben.
A Kormányrendelet elıírásai alapján az Intézkedési Tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a meghatározott területeken számításba vett zajforrások leírása,
• az intézkedési terv készítésére kötelezett megnevezése,
• kapcsolódó jogszabályok megnevezése,
• a stratégiai küszöbértékek,
• a zajtérképezés eredményeinek összefoglalása,
• a zajterhelésnek kitett emberek becsült számának értékelése, a problémák és a
fejlesztésre szoruló helyzetek feltárása,
• jelentés a közvélemény tájékoztatásáról,
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Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
• a korábban végrehajtott, a folyamatban lévı és elıkészítés alatt álló zajcsökkentési
intézkedések,
• a zajcsökkentésre kötelezett által a következı öt év során megteendı intézkedések,
• hosszú távú stratégia,
• költséghatékonysági felmérések, költség-haszon értékelések,
• az intézkedési terv végrehajtásának és eredményeinek az értékelési módszere,
• a zajjal terhelt emberek számának becsült csökkenése.
Az intézkedési terv Solymárra vonatkozó helyzetértékelését és intézkedési javaslatait az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
3. Az Intézkedési Tervvel kapcsolatos önkormányzati zajvédelmi feladatok
Az intézkedési terv alapján szükséges egy önálló, illetve a meglévı Környezetvédelmi
Rendeletbe integrált rendelet megalkotása, melynek célja hogy meghatározza a stratégiai
zajtérkép
• kötelezı alkalmazását, azaz a stratégiai zajtérképezés módszerével kiszámított
lakossági érintettség-változás kötelezı meghatározását Solymár területét érintı és a
stratégiai zajtérkép változását eredményezı bármilyen (építészeti, közlekedési) tervek
környezeti zajvédelmi munkarészére vonatkozóan;
• kötelezı figyelembevételét a településrendezési, tervezési tevékenység során, illetve
az egyedi hatósági engedélyezési eljárásokban;
• naprakészségét eredményezı adatszolgáltatási kötelezettség feltételeit és az
adatkezelés rendjét;
• adatállományának alkalmazási lehetıségeit, az adatkezelés és felhasználás szabályait.
A környezetvédelmi törvény elıírása szerint az Önkormányzat feladata továbbá, hogy
legalább évente tájékoztassa a lakosságot a környezet állapotáról, azon belül a környezeti
zajról szóló tájékoztatást a stratégiai zajtérkép alapján végezze. Ez a jogszabályi kötelezettség
a stratégiai zajtérkép folyamatos mőködtetésével valósítható meg. A stratégiai zajtérkép
fenntartási kötelezettségét a projekt Támogatási Szerzıdése is elıírja a zárójelentés
elfogadásának napjától számított 5 évig.
Indokolt az adatkezelés rendjének és várható költségeinek elızetes vizsgálata, tekintettel az
adatszolgáltatás – elemzés – tervezés – monitoring folyamatok egymásra épülésére és
ciklikusságára.
A tervdokumentációt a Mőszaki Bizottság 2009. április 8.-i ülésén tárgyalta, az Intézkedési
Terv és összefoglalójának elfogadását javasolja, mivel a Budapest és Vonzáskörzete stratégiai
zajtérképére épülı Intézkedési terv képviselı-testületi elfogadásával Solymár Nagyközség
Önkormányzata a Kormányrendeletben elıírt feladatát teljesíti.
Horányi Márton, képviselı:
Vannak ipari üzemeink, ezzel nem foglalkozik?
Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
A környezetvédelmi felügyelıség tartott egy egyeztetést és annak a jegyzıkönyvében volt
arra utalás, hogy csak azokat az üzemeket kell beemelni, ami egységes környezethasználati
engedély kötelezettsége alá tartozik. Ezeket folyamatosan aktualizálják, tehát új zajterhelési
pontokat be lehet emelni.
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Kıvári András, képviselı:
A határozati javaslat második mondata:
„A képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a stratégiai zajtérképre épülı
Intézkedési Terv betartásához, illetve a stratégiai zajtérkép aktualitásának biztosításához
szükséges szakmai és jogi szabályozás kidolgoztatásáról.”
Mit is jelent ez, idıpont van errıl?
Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
A környezetvédelmi rendelet kiegészítésérıl szól. Az intézkedési tervhez a kormány nem ad
meg konkrét határidıt.
Dr. Vigh Annamária kimegy.
Kıvári András, képviselı:
A közlekedésnél az intézkedési tervben az van meghatározva, hogy törekednünk kell a
településközpont útvonalainak átbocsátó képesség korlátozására, korlátozott sebességő
övezetek kialakítására. Ha ma mérnénk zajszintet, a Terstyánszky úton, a Vasút utcában,
Mátyás király utcáról már nem is beszélve, abban az esetben ha kint van a sebesség jelzı
nagyságrendekkel csökken a zaj. Akkor Solymárnak arra kell törekednie, hogy ezt
betartassuk, és törekedjünk az átmenı forgalom csökkentésére ilyen övezeteket, ebben
elindulhat már hétfın a munka vagy sem?
Till Angelika, települési és tájrendezési elıadó:
A jogszabályalkotás arra törekszik, hogy a stratégiai zajtérkép épüljön be a vizsgálati
módszerekbe.
Rétfalvi József, képviselı:
Ez a zajtérkép azokból az adatokból fog elkészülni, amit az önkormányzatok adnak. Ennek
alapján a településen bármilyen fejlesztés történik, akkor ennek a zajtérképnek az általunk
megadott adatok alapján ezt ráépítik, hogy ennek milyen hatása lesz az elızıekhez
viszonyítva. Lesz egy viszonyítási alapunk. Ezért kell megvalósítanunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 9 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 50/2009. (IV.24.) határozatával egyhangúlag elfogadta, hogy a
Stratégiai Zajtérképre épülı Intézkedési Tervet és annak összefoglalóját elfogadja.
A képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a stratégiai zajtérképre
épülı Intézkedési Terv betartásához, illetve a stratégiai zajtérkép aktualitásának
biztosításához szükséges szakmai és jogi szabályozás kidolgoztatásáról. (14:23:48)
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15. számú napirend: 68/2009. számú elıterjesztés: Térfigyelı kamerák
helyének meghatározása.
Rétfalvi József, képviselı:
A Mőszaki Bizottság a 2009.április 16-i bizottsági ülésen tárgyalta a településen elhelyezésre
kerülı térfigyelı kamerák helyszíneit. A bizottság korábban tett javaslata alapján a telepítı a
rendırség bevonásával megvizsgálta a helyszíneket közlekedés és bőnügyi szempontok
figyelembevételével.
Közlekedési és bőnügyi szempontból kiemelt fontosságú helyszínek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terstyánszky úton
Terstyánszky úton
Mátyás király u. – József A. u.
Terstyánszky – Vasút u. – Mátyás k.
Mátyás király u.
Homok - Mészégetı
Templomtér
Solymár Vár
Kör forgalom

Spar – Pemü vonalában
Lakótelep – „Görgi” kocsma
keresztezıdés
temetıi csomópont
Anna kápolna vonalában
Barlang sörözı

Grand- Ács

A Mőszaki bizottság a javasolt helyszíneket kamera telepítési szempontból jónak tartja.
Dr. Vigh Annamária visszajön.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A solymári várat egy vállalkozó vállalta, hogy felkamerázza, már fel is rakta, csak még nincs
kommunikációval összekötve. Kilián Gusztáv úr éjszakai is látó pici kamerákat szerelt fel
Hamvas Márton úrral.
Rétfalvi József, képviselı:
És ez fog tudni kommunikálni a mi kameráinkkal?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, fog tudni. Aki építi a rendszert majd össze kell vele hangolni.
Cser Angéla, képviselı:
A bizottság ülésén a kerekhegyrıl is szó volt.
Rétfalvi József, képviselı:
A helyi körzeti rendırrel egyeztetve, azt mondta, hogy ott nem szükséges, ott a bőnesetek
száma szinte nulla.
Cser Angéla, képviselı:
Azért is beszéltünk róla, mert ott legalább lehet látni a közlekedı autókat, a menekülı
útvonalként használókat.
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Rétfalvi József, képviselı:
Ez igaz, de már így is túlléptük az elıírt számot hiszen nyolc kameráról volt szó és kilencet
szerelünk fel.
Cser Angéla, képviselı:
Én javasolom a kerekhegyet is bele venni.
Novoszádek János, visszajön.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy a kerekhegyen is építsünk kamerát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a kerekhegyre is építsünk
kamerát. (14:27:58)
Kıvári András, képviselı:
Akkor most mennyi lesz a kamerák száma? 8-9-10?
Rétfalvi József, képviselı:
Itt most 10.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, végszavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 24-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 fı igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 51/2009. (IV.24.) határozatával egyhangúlag elfogadta, hogy
a Mőszaki Bizottság javaslata alapján az alábbi helyszíneket határozza meg térfigyelı
kamerák telepítésére: (14:28:50)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terstyánszky úton
Terstyánszky úton
Mátyás király u. – József A. u.
Terstyánszky – Vasút u. – Mátyás k.
Mátyás király u.
Homok - Mészégetı
Templomtér
Solymár Vár
Kör forgalom
Kerekhegy

Spar – Pemü vonalában
Lakótelep – „Görgi” kocsma
keresztezıdés
temetıi csomópont
Anna kápolna vonalában
Barlang sörözı

Grand- Ács

Enczmann László képviselı elmegy.
Kérdések:
Horányi Márton, képviselı:
Én a múlt alkalommal kértem a közterület felügyelıtıl egy beszámolót a József Attila utcai
parkolások ügyében, amit még nem kaptam meg. Szeretném ha ezt kibıvítené a Pilisvörösvári
utcára történı parkolásokra is.
Kérem a mőszaki irodát, hogy vizsgálja meg a szélhegyi beépítéseket, amit most le is égettek
ráadásul ez egy helyi védettségő terület.
Az Ezüstkor otthonból egy kolléganı nyugdíjba szeretne menni- ezt elfelejtettem a bizottsági
ülésen megtárgyalni- viszont akkor a helyére átmeneti idıre valakit ki kellene nevezni.
Egy levelet is behoztam, amin 30 aláírás szerepel a Templom téren kialakítandó
melegkonyhás helyiséggel kapcsolatban.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szélhegyi beépítésekkel kapcsolatosan kérem a mőszaki irodát, hogy nézzenek utána.
A tőzeset oka egy idıs hölgy a telkén égette a gazt és a szél átvitte a parazsat és ezért leégett
az egész oldal.
Ezüstkorral kapcsolatban a KSZK –ra fel kell tennünk a hirdetést.
Étteremmel, családias kávézóval kapcsolatban, kérem, hogy ezzel kapcsolatban részletes
választ kapjanak a képviselık.
Földesi János, képviselı:
Solymár tábla, kátyú ez ügyben történt e valami elırelépés, ha már a Solymár tábla miatt
azonnal intézkedtek, akkor talán a kátyúk ügyében is lehetnének ilyen gyorsak.
A jegyzıper állásáról kérek egy tájékoztatót.
A temetıi csomóponttal kapcsolatban hogyan állunk a PEMÁK-kal?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az a közútkezelı, ahol a kátyúk betöméséért hónapokat kell sírnunk, egy nap múlva már itt
volt és minısíthetetlen hangon bejöttek a hivatalba, amikor a Solymár táblát kihelyeztük. A
zebránál a kátyút nem képesek betömni.
A jegyzı perével kapcsolatban megkérem a munkajogászt, hogy adjon írásos tájékoztatást.
Novoszádek János, képviselı:
A közelmúltban történt Solymáron az országos médiát is megjárt baleset, majd megállapította
a hivatal, hogy a lifthez nincs engedélye és ezért felszólították annak elbontására. İ viszont
úgy véli, hogy ez nem igazságos, hiszen az utcájában van egy a hivatal által határozatban
hozott engedély nélkül felépített garázs, amivel közel egy éve nem történik semmi. Ezért kéri
az egységes elbírálást. Kérem az építéshatóságot, válaszoljon erre. (Enczmann képviselı úr
nevében)
A PEMÜ sportcsarnokot ez évben is 5 millió forinttal támogatjuk annak fejében, hogy a sport
telepen lehetıség nyílik a tömegsportra. A gyerekek tornaóráiért kemény bérleti díjat fizetünk,
a Waldorf gyerekek is fizetnek. A szerzıdésben úgy tudom, hogy az szerepel, hogy egy
önkormányzati rendezvényt ott díjmentesen meg tudjuk rendezni. Ezt nem lehet
megvalósítani amióta a kézilabda pályát lemőfüvezték. És itt a két évente megrendezésre
kerülı gyermek táncfesztivál amelyre szeretnénk a csarnokot elkérni. Erre fél millió forintos
bérleti díjat kellene fizetnünk amit nem tudunk.
A PEMÜ lépcsı most már tényleg nagyon rossz állapotban van.
Petıfi utcában van egy nagy gödör.
Terstyánszky emlékmő környékén a járda megsüllyedt, hetek óta úgy áll.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PEMÜ lépcsıt már a falugazda csoporttal már megbeszéltem.
A Petıfi utcában 1-2 házban az összes esıvize ki lett vezetve az útra és most ennek jött el az
eredménye. A mőszaki iroda munkatársai már kezelik az ügyet.
Az emlékmőnél valószínő a vízmő végzett javításokat.
Földesi János, képviselı:
Én szóltam neked, hogy ott a vízmő végzett javításokat, ezen javítások után jelentıs olaj
szennyezıdést hagytak maguk után.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem a mőszaki irodát, hogy a DMRV –el vegyük fel a kapcsolatot.
Páva Józsefné, mőszaki irodavezetı:
A liftes házhoz: a felvonóra kiadott kötelezést nem szabad összehasonlítani más kötelezéssel
mert az élet és baleset veszélyes állapotot nem szabad összehasonlítani egy rendeltetés szerő
de szabálytalan használattal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PEMÜ és táncfesztivállal kapcsolatos kérdésnek utána nézünk.
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Gaal Gergely, képviselı:
Egy lakos többször is jelezte, hogy ahol a Suzuki van nagy a forgalom és jó lenne
egyirányúsítani.
A templom téren a buszmegállóban nincs fedett megálló.
Györgyhegyi óvoda: már aláírásokat is győjtenek ellene. Ezzel kapcsolatosan nagyon
hiányosnak érzem a tájékoztatást.
A Rózsika utca padkája nem túl szép látvány.
A 10 úton napról napra rosszabb a helyzet, az ürömi elágazásnál a lámpa miatt áll a sor. Ezt
nagyon egyszerően meg lehetne oldani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Suzuki szerviz útját vizsgálja meg a mőszaki iroda.
Buszmegálló ezen a járda szakaszon a hely szőke miatt nincs, megpróbálunk valamit kitalálni.
Az óvodával kapcsolatban mi is kaptunk már levelet és valóban vannak tévhitek. Ez a terület
intézményi terület. Így lett kialakítva.
Rózsika utcai padkát PEMÁK tavaly meg dózerolta, és szerintem hiába kérnénk, nem fogják
megcsinálni.
A 10 út lámpájával kapcsolatosan most írtunk levelet a kistérség nevében. Ebben csak az új
10 út lesz a megoldás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e valakinek még kérdése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Ezennel a nyilvános ülésünket bezárom.

Solymár, 2009. április 24.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

…………………………………..
Dr. Hanselka Ágnes
aljegyzı

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

…………………………………..
Budavári László
képviselı

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