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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit! A közmeghallgatást megnyitom, megállapítom hogy a
képviselı-testület tagjai határozatképes számban megjelentek.
A szokásoknak megfelelıen prezentáció formájában ismertetem az elmúlt év eredményeit és a
2009. év terveinket, a költségvetés fı számait.
A polgármester megtartja diavetítéses elıadását
Dercsényi Péter:
Mi a helyzet a költségvetéssel, mert itt most csak a beruházásokról eset szó?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzata még nem fogadta el 2009. évre vonatkozó
költségvetését, de azt már most elmondhatom, hogy az iskolát, óvodát, civil szervezeteket a
tavalyi szinten tudjuk támogatni. Az éves költségvetésünk 2,5 milliárd forint. Várom konkrét
kérdését a költségvetéssel kapcsolatosan.

Geng Júlia, Major utcai lakos:
Több problémát is szeretnék felvetni:
1,) Ott ahol lakom a Major utca föld út. Sokan a vonathoz sietve a mi utcánkon mennek
keresztül, csupa kátyú. Ma reggel megjelent egy autó és egy pár lukba beletett valamit, de
nem fejezte be és ottmaradt a sok betemetetlen kátyú.
2,) A Major utca 25. szám alatt angol nyelviskola mőködik, ahová szintén sok autó jön-megy.
Ez a sok gépjármő tönkreteszi az amúgy is járhatatlan utat.
3,) A hegyen, természetvédelmi területen motokrossz pálya mőködik. Iszonyatos zajjal jár,
zeng az egész környék. Szeretném tudni, hogy ki adott erre engedélyt? És nem csak a hegyen
járnak, de a vár alatt is látni ıket.
4,) Az állomáson és környékén a parkolás egyáltalán nem megoldott.
5,) Az állomásnál található buszmegállónál nincs gyalogátkelıhely.
6,) Maga a busz megálló is problémás, mert a busz nem tud beállni a megállóba az ott parkoló
autók miatt.
7,) Az út egyik oldalán találhat buszmegállóból nem lehet átmenni a másik oldalon található
buszmegállóba, mert nagy a forgalom és nincsen gyalogos átkelıhely, vagy legalább egy
gyalogos forgalomra figyelmeztetı tábla.
8,) Az utcánknál régen a biztonságos közlekedés érdekében volt egy tükör. Most végre
pótolták, ez a tükör kisebb, mint a régi, nem lehet belátni az utcát rendesen. Miért tettek fel
kisebb tükröt?
9,) Az állomásnál található hulladéktárolók és környékük borzalmasan néz ki.
10,) Az állomás környékén nem megoldott az autók parkolása, az állomás koszos.
11,) A kék busszal mikor tudunk eljutni az Auchanig?
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
1,) Én kértem meg a Falugazda Csoportot, hogy a Major utcában található lukakat mart
aszfalttal tömje be. Reggel ki is mentek, de elkezdett szakadni az esı. Természetesen amint
eláll az esı folytatni fogják. Igen Solymáron vannak még földutak, én is azon járok be
dolgozni nap mint nap.
Az ilyen típusú utak burkolattal való ellátásánál fontossági sorrendet kellett kialakítanunk.
Elıször a sőrőn lakott vagy nagy átmenı forgalmat bonyolító utcákat látjuk el szilárd
burkolattal, majd ezután következik a többi.
2,) Bejelentett iskoláról nem tudok, ezért kérem írásban keresse meg a hivatalt. Én arra kérem
a kollégákat, hogy intézkedjenek.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3,) Az a terület magán terület, nem áll természetvédelem alatt. A tulajdonos megengedte,
hogy a bánya területét használják. Amennyiben ez az önök számára zavaró, úgy kérem, hogy
jelentsen be birtokvédelmi kérelmet.
4,) A MÁV beadta építési engedély iránti kérelmét a Budapest-Esztergom vasútvonal
fejlesztésére, amely egy 200 férıhelyes parkoló kialakításával fog párosulni. Meg fog szőni a
mostani vasúti átjáró, felüljáró váltja ki. Mikorra lesz belıle valami? Nem tudom
megmondani.
5,) Ezen a területen szerintem nem lehet gyalogátkelıt kialakítani, de ezt igazából szakember
mondhatja meg.
6,) A Volánbusz már megkeresett ezzel a problémával, most közösen próbálunk rá megoldást
találni.
7,) Nem hiszem, hogy a táblát az autósok figyelembe vennék.
8,) Az ott felszerelt tükör szabvány mérető. Nem tudom, hogy van-e nagyobb szabvány
mérető tükör. Amennyiben a beállítása nem megfelelı úgy kérem, szóljanak és átállítjuk.
9,) Most folyik a hulladékszállítás közbeszerzése. Esetleg szóba jöhet az otthoni
komposztálók kialakítása, a háztól való szelektív hulladékok elszállítása.
10,) A Falugazdászok az állomáson található padot felújították, egyébként pedig az állomás és
annak területe a MÁV-hoz tartozik.
11,) A Volánbusz már megkeresett ezzel kapcsolatosan. Megpróbálják ideiglenesen a
buszmegállót áttelepíteni a szelektív hulladékgyőjtık mellé. Egyébként egyenlıre csak tervi
szinten van arról szó, hogy a kék busz a Templom tér- Széna tér között járna. Szóba került
egy Auchant is érintı buszjárat kialakítása.
Földesi János, képviselı:
A Major utcával kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a Solymári Környezetvédelmi
Egyesület megnyert egy pályázatot, melynek keretében sor kerül az utca megterveztetésére.
Ha ez elkészül, akkor már tulajdon képen bár mikor elkészíthetıvé válik.
Geng Júlia, Major utcai lakos:
Szeretném kérni, hogy tegyenek valamit, mert a vár falán fıleg nyáron és fıleg éjjel úgy
mászkálnak a gyerekek, ami félelmetes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Ezt már többen is jelezték, de engedjék meg, hogy elmondjam, Solymáron ki fogunk építeni
egy térfigyelı kamerarendszert, amelynek része lesz a vár is. Továbbá a várba felvezetı
gyalogút mellé korlátot fogunk készíteni, így megkönnyítve a feljutást.
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Jablonkay Sándor:
Tisztelt polgármester úr, szeretnék pár gondolatot megosztani önnel:
1,) A 10 út bekötı szakasza a kálváriát is érintené. Szerintem itt olyan flóra van, amit a nagy
forgalom megzavarna, ez egy nyugalom szigete.
2,) Solymár egyre jobban beépül, nem lesz olyan hely, ahol gazdálkodhatnánk.
3,) A Mátyás király utca 37. szám alatt található ingatlant lebontják. Szeretném tudni, hogy
hol lehet szövetkezeti épületet létesíteni ahol a mőtrágyát és a gépeket tudjuk tárolni?
4,) A P+R parkolók esetében az adott területet az önkormányzat sajátítja ki?
5,) A vár alatti utak kié, önkormányzaté, tsz, vagy magán?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
1,) A nádas Natura 2000 terület, ahol nem lehet utat építeni. A Csısz utcánál lesz egy új
vasúti megálló P+R parkolóval együtt.
2,) Nagyon sok területet parlagfő borít, amit a tulajdonosai nem mővelnek. Belterületen a
jegyzı, külterületen csak a Növényvédelmi Állomás járhat el.
3,) A volt TSZ irodát le kellett bontanunk, mert életveszélyessé vált.
4,) Nem, ezt a MÁV intézi.
5,) Ezeket az utakat folyamatosan próbáljuk visszavenni. Már szinte valamennyi a község
tulajdona.
Nagyváradi Szőcs Mihály:
1,) A Vasút, Major, Rókus utca kirekesztett terület, ahol csupa sárosan járunk. Mikor lesz
lebetonozva?
2,) A postás az újságunkat nem a postaládába tette be, megázott, sáros lett, ezért lemondtuk.
Mit tehetünk ez ügyben?
3,) Az állomás területe koszos, firkált, ocsmány szövegek a falakon.
4,) Mikor van tüdıszőrés, miért nem teszik ki az állomáson található hirdetıtáblára?
5,) Az állomásnál található buszmegálló nincs megfelelıen kialakítva, hiányzik a zebra.
6,) Kérem a tükör beállítását.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
1,) Én naponta több mint 500 méter teszek meg földúton. Addig amíg a testület nem fogadja
el a költségvetést addig nem tudok önnek ez ügyben semmit mondani. Engedje meg, hogy
bemutassak egy ábrát, amin látszik hogy Solymáron még ezen kívül is milyen sok földút van
belterületen.
2,) Ez a hírlapterjesztıre tartozik.
3,) Az állomás területén a MÁV tehet rendet, de pont most szervezünk civil akciót az állomás
takarítására.
4,) Az állomás területén én nem tehetek ki semmilyen hirdetményt. Solymár területén az
információ áramlás elég széles: újságok, községi hirdetıtábla, önkormányzat – és a
mővelıdési ház honlapja is elérhetı.
5,) Zebrát azon a területen közlekedésbiztonsági szempontból nem lehet elhelyezni.
6,) A tükröt természetesen átállítjuk.
Tamás Enikı, képviselı:
Tavaly nagyon sok cserjét ültettünk el a vasút utcában, szerveztünk patak takarítást.
Ezúton tisztelettel meghívok minden kedves érdeklıdıt 2009. március 21-re a vasút
környékének takarítására, csinosítására.
Jablonkay István:
A TSZ telephely helyett lesz e másik ilyen célú épület vetımag és gépek, traktorok tárolására?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az épület évekig üresen állt. Nem tároltak benne, sem vetımagot sem gépeket. Az
önkormányzat tárolta benne a színpad elemeket valamint télen az út szórásához szükséges 200
tonna sót. Én azt tudom tanácsolni, hogy ez ügyben a termelık fogjanak össze.
Jablonkay István:
Az önkormányzatnak nincs ilyen célra épülete?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sajnos nincsen.
Jablonkay István:
Anno ezt a területet a TSZ tagok vették meg, amit idegenek eladtak, így most nincs épületünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pontosítsunk. Azt a területet régen magántulajdonban volt amit, az önkormányzat adótartozás
fejében kapott meg.
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Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
1,) 2009. április 18-n nyílik kiállítás a Múzeumban „Déd szüleink emlékére” címmel. Ha van
valakinek olyan népviselete, amit szívesen kölcsön adna, várjuk szeretettel.
2,) 2009. április 19-n kerül megrendezésre a Kitelepítési emléknap.
3,) 2009. május 15-16-n láthatják a 7. nemzetiségi gyermek táncfesztivált több mint 500
gyermek részvételével.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Idén lesz 20 éves a Wüstenrot testvérvárosi kapcsolat melyet 1989-ben írt alá a két község.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek bármilyen megjegyzése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
Solymár, 2009. március 05.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
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…………………………………..
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polgármester

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

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