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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztelt Képviselı-testületi tagok a nyilvános ülésünket ezennel megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
nyilvános ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı, hiányzik 6 fı, tehát a
Képviselı-testület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Gaal Gergely, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kıvári András, képviselı:
Én is elvállalom.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı jegyzıkönyvet
Gaal Gergely - és Kıvári András, képviselı urak hitelesítsék. ´(09:25:04)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Szeretnék tájékoztatást adni az elmúlt testületi ülés óta történtekrıl:
1) A KMOP beadott pályázatunk a Kert utca megépítésére pályázatot nyert. A támogatás
összege kicsivel több, mint 124 millió forint. A bekerülési költséget 177 millió
forintban hagyták jóvá. Tehát ennek a pályázatnak a segítségével fog megépülni a
Turista utcától a Terstyánszky utcáig a teljes Kert utca. 6 méter széles győjtıút lesz,
csapadék elvezetéssel, zöld területtel és végig az út mellett egy járdával. Az út
pályaszerkezete egy különlegesen erıs pályaszerkezet lesz: 15 cm kıréteg, felette 15
cm betonréteg, felette 3 réteg aszfalt.
2) Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás ülésén elfogadtuk a 2009. évi
költségvetést. A már elindított pályázatainkra a Társulás elkülönített egy összeget, de
valószínőleg a tagoknak is hozzá kell majd járulniuk.
3) Tegnap részt vettem a Budaörsi Védelmi Bizottság Ülésén, ahol számos
polgárvédelmi feladatot kaptunk. Intézkedési tervek felújítása, légvédelmi szirénák
állapotának javítása.
4) A Hutweide területén folyamatosan tárgyalunk a adótorony áthelyezésérıl, úgy tőnik,
sikerül.
5) 2009. március 5-n (csütörtök) tartjuk közmeghallgatásunkat, amelyre mindenkit
szeretettel várunk. Itt szeretném megkérni a testület tagjait, hogy lehetıleg mindenki
legyen ott.
6) 2009. március 6-n (péntek) rendes testületi ülés.

Enczmann László, képviselı:
Szeretném kérni, hogy a 27/2009. számú elıterjesztést zárt ülés keretében vitassuk meg.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 27/2009. számú elıterjesztés zárt ülés keretében
történı megvitatását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 27/2009. számú elıterjesztést zárt
ülés keretében vitassuk meg. (09:30:11)
Horányi Márton, képviselı:
Én javasolnám, hogy a 26. számú elıterjesztést a 21. számú elıterjesztés után tárgyaljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 26/2009. számú elıterjesztést a 21/2009. számú
elıterjesztés után tárgyaljuk?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 26/2009. számú elıterjesztést a 21/2009. számú elıterjesztés után tárgyaljuk. (09:31:34)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 8 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet. (09:31:46)
Gaal Gergely, képviselı megérkezik
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1. számú napirend: 19/2009. számú elıterjesztés: 10/2008.(III.10.)számú
költségvetés rendelet IV. módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete 10/2008. (III. 10.) sz.
rendeletében 2 000 158 ezer forintban állapította meg a 2008. évi költségvetés bevételi és
kiadási fıösszegét, ahol a halmozódás mentes fıösszeg 1 491 688 ezer forint.
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 53.§ (1)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését testületi
döntéssel megváltoztathatja.
A rendeletet a Képviselı testület három alkalommal módosította, a 3. módosítást követıen az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének fıösszege 2.079.627 ezer Ft-ra, halmozódás mentes
fıösszege 1.559.255 ezer Ft-ra módosult. Az elıterjesztett IV. rendelet módosítással a
fıösszeg 2.087.460 ezer Ft-ra, a halmozódás mentes fıösszeg 1.565.060 Ft-ra módosult.
A rendelet tervezet módosítása tartalmazza az elıirányzatok közötti átcsoportosítás tételes
kimutatását, bevételi és kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását, címrend
szerinti kimutatást.
A rendeletmódosítás tartalmát a Pénzügyi Bizottság 2009. február 16-án tárgyalta és a
Képviselı Testületnek elfogadásra javasolta.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
3/2009. (III. 2.) sz. rendelete

Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 10/2008. (III. 10.) sz. Önk. rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. §.(1) a. bek., az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bek., valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 32.§. alapján a Solymár Nagyközség
Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 10/2008.(III.10.) sz. Önk. rendeletét
(továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét: 2 087 460 e Ft-ban
kiadási fıösszegét : 2 087 460 e Ft-ban,
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 1 565 060 e Ft-ban
kiadási fıösszegét : 1 565 060 e Ft-ban
állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az állami finanszírozást
érintı Magyar Államkincstári elıirányzat módosítások átvezetésére.

3. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Horányi Márton, képviselı:
A rendeletmódosítás tartalmát a Pénzügyi Bizottság 2009. február 16-án tárgyalta és a
Képviselı Testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 10/2008.(III.10.)számú költségvetés rendelet IV.
módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 3/2009. (II.27.) számú rendeletében egyhangúlag elfogadta az
alábbiakat: (09:30:00)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
3/2009. (III. 27.) sz. rendelete

Az önkormányzat költségvetésérıl szóló 10/2008. (III. 10.) sz. Önk. rendelet
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV tv. 91.§ (1) és a 10. §.(1) a. bek., az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§. (1) bek., valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 32.§. alapján a
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 10/2008.(III.10.) sz.
Önk. rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §.
(1) A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselı-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét: 2 087 460 e Ft-ban
kiadási fıösszegét : 2 087 460 e Ft-ban,
halmozódás mentes
bevételi fıösszegét: 1 565 060 e Ft-ban
kiadási fıösszegét : 1 565 060 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg tételes kimutatását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszeg címrend szerinti és
fısoronkénti kimutatását a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
2. §
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az állami finanszírozást
érintı Magyar Államkincstári elıirányzat módosítások átvezetésére.

3. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 20/2009. számú elıterjesztés: A 2009. évi költségvetési
rendelet tervezet II. fordulójának tárgyalása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A hatásköri törvény 139. § (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve
ezennel terjesztem az önkormányzat Képviselı-testülete elé a Solymár Nagyközség 2008 évi
költségvetés tervezetét. A mellékelt költségvetési tervezet a vonatkozó jogszabályok által
elıírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.
Felhívnám a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet-tervezetet:
- a bizottságok megtárgyalták,
- a pénzügyi bizottság véleményezte.
Indoklás a rendelet-tervezethez
A költségvetés tervezete a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen készült címenkénti és
szakfeladatonkénti bontásban, majd összesítve önkormányzati szintre. A 2009. évi
költségvetési tervezetben biztosítottuk a kiadások és bevételek összhangját, valamint a
vagyonrendeletünk elıírásait is igyekeztünk szem elıtt tartani, mely szerint felhalmozási
bevételekbıl csak felhalmozási kiadások finanszírozhatók.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A tervezet összehasonlítható módon tartalmazza a 2008. és 2009. évi bevételek és kiadások
eredeti elıirányzatát, valamint az állami költségvetésbıl az önkormányzatot megilletı
normatívákat, támogatásokat. A Képviselı-testület tájékoztatása céljából elkészítettük a
kapott normatívák lebontását intézményenként. Biztosítottuk az intézmények zavartalan
mőködéséhez szükséges költségvetési fedezetet, az önkormányzat saját bevételei terhére.
Az önkormányzati költségvetés készítésére is jellemzı a visszafogottság, a szigorú és
racionális gazdálkodás. A dologi kiadások tervezése során többnyire csak a közüzemi díjak
infláció követése történt meg. De az elızı évhez hasonlóan szinte minden intézménynél
biztosítja a költségvetés a mőködéshez szükséges szakmai anyagok és igény szerinti
berendezési, felszerelési tárgyak beszerzését és pótlását. Testületi döntés alapján nem
kerülhetett sor a folyamatban lévı munkaügyi perekbıl várható kifizetések forrásának
tervezésére, ezért amennyiben nevezett kiadások évközben felmerülnek, úgy a Képviselıtestületnek döntenie kell a finanszírozás forrásáról.
a,) A bevételek tervezésénél a következıkre támaszkodtunk:
 költségvetési törvény, és mellékletei – különösen az állami támogatások tekintetében,
 az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.:
helyi adó rendelet, díjrendeletek,stb.,
 az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó nyilvántartásai (bevételi elıírásai) pl.:
kölcsöntörlesztésekre, hosszú távú bérleti szerzıdéseken alapuló bérleti díjakra stb.-re
vonatkozóan,
 tapasztalati adatok – egyes, esetenként elıforduló bevételek tekintetében.
A bevételek között a legnagyobb arányt a mőködési bevételek jelentik
b,) A kiadások tervezésénél a következıkre támaszkodtunk:
 az önkormányzat azon rendeletei, amelyek az egyes kiadások jogalapját jelentik (pl.:
szociális rendelet, stb.)
 az önkormányzat kiadásokhoz kapcsolódó nyilvántartásai (pl. szerzıdések, stb.)
 az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait,
 tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezı elıírásokra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A múltkori testületi ülésen elfogadott módosítások átvezetésre kerültek. A Vagyon és a
Mőszaki bizottság a héten beszélt a beruházási kérdésekrıl. Két ok miatt nem tudtak döntést
hozni, 1, betegség miatt határozatképtelenek voltak, 2, ha solymár, ezeket a beruházásokat
akarja, akkor meg kell vizsgálnunk a hitelfelvétel lehetıségét. A költségvetésben tavalyról
maradt 280 millió, az ideiben 120 millió szerepel, ami nem lesz elég.
A hitelképesség kérdésérıl majd késıbb döntünk.
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Horányi Márton, képviselı:
A PB megtárgyalta a költségvetés számszaki és szöveges részét, melyhez volt néhány
javaslata. Én, úgy tudom ezek átvezetésre kerültek. A PB a benyújtott költségvetést
elfogadásra javasolja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Akkor azt javasolnám, hogy menjünk sorba, és tételenként szavazzunk.

1,) Lakosságszám emelkedése és az infláció beépítése a hulladékszállítási
díjba.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez kiadásnövekményt jelent bruttó 1.728.340 forinttal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Lakosságszám emelkedése és az infláció beépítése a
hulladékszállítási díjba ami bruttó 1.728.340 forint kiadásnövekményt jelent. (09:37:02)

2,) Kulturális céltartalék megemelése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pénzügyi Bizottságuk javaslata 3 millió forinttal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: A kulturális céltartalék megemelése 3 millió forinttal. (09:37:10)

3,) Interneten hozzáférhetı anyag lemondása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez éves szinten 600.000 forint megtakarítást eredményez.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe nem
beépítendı alábbi tételt: Interneten hozzáférhetı anyag lemondása, mely 600.000 forint
megtakarítást eredményez. (09:37:46)

4,) Kert utca megépítésének önrésze.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igaz, hogy errıl már korábban döntött a testület, de a költségvetésbe most bele kell tennünk,
ezt a pályázati önrészt, ami kicsivel több, mint 53 millió forint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Kert utca megépítésének önrész biztosítása. (09:38:40)
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5,) Kert utca pályázati részaránya.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a kiadás 124 millió forintot jelent.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Kert utca pályázat önrész 54 millió forint értékben. (09:40:10)

6,) Pályázat író cég sikerdíja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez 5% + ÁFA, 7,4 millió forint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Pályázat író cég sikerdíja, 7,4 millió forint értékben. (09:40:28)
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7,) Pályázat bevételi oldala.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
124 millió forint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Pályázat bevételi oldala 124 millió forint értékben. (09:40:38)

8,) Hitelfelvétel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt, 600 millió forintot írtunk be.
Földesi János, képviselı:
Javaslatom, hogy ne hitelfelvétel, hanem hitelkeret legyen, hiszen ezt az összeget nem fogjuk
tudni az idén felhasználni. Szerintem, mint összeget ne szerepeltessük.
Dauner Henrik, képviselı:
Ez kizárólag egy keret, amire ha szükségünk lesz, akkor a megfelelı mértékben igénybe
tudjuk venni. Ez csak és kizárólag a beruházásokra fordítható keret lehet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Iskola B épület, óvoda, bölcsıde, útépítés.
Horányi Márton, képviselı:
Miután a kiadási oldalon részletesen szerepelnek a beruházások, akkor azt a bevételi oldalon
is fel kell tüntetni. Szerintem ezt majd a szöveges költségvetésbe kell majd beépíteni.
„Ebbıl a hitelbıl a mindenkori aktuálisan lehívható összegrıl a testület dönt.”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jövı héten, lesz ülése a Mőszaki és a Vagyon Bizottságnak, ahol tudnak tárgyalni errıl a
kérdésrıl. Én elkészítettem egy részletes beruházási listát.

12

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Hitelkeret 600 millió forint értékben. (09:48:36)

9,) Vár alatti terület teljes rendezése, tervdokumentációk elkészítése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ebben az esetben is már korábban a testület, döntést hozott ez ügyben, de a költségvetésbe be
kell építenünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Vár alatti terület teljes rendezése, tervdokumentációk elkészítése.
(09:49:02)

10,) Szociális keret megnyitása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
3.480.000 forint.
Emesz Lajos, képviselı:
A Ktv. rendelkezik a köztisztviselık vissza nem térítendı támogatáshoz juthatnak. Pl:albérleti
díj, lakhatási – családalapítási támogatás. Elképzelésem, hogy ezt terjesszük ki a
közalkalmazottakra is. Legyen egy olyan keret, ami az intézményvezetı rendelkezésére áll.
Csak és kizárólag szociális keretrıl van szó, amit nem kötelezı jelleggel kell elkölteni, hanem
akkor felhasználható, ha az ott dolgozó munkatársnak erre szüksége van.
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Emesz Lajos, képviselı:
A hivatali oldal esetében ez az összeg 3,4 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy a
köztisztviselıknek és közalkalmazottaknak egy évre jut 20.000 forint, amit ha rászorulóvá
válik és vezetı is így ítéli meg akkor megkaphasson.
Horányi Márton, képviselı:
Ezt a Pénzügyi Bizottság nem támogatja. Személy szerint én magam sem támogatom. Elvi
problémáim vannak a saját dolgozóink felé szociális keret megállapításával kapcsolatosan. İk
kapnak tisztes fizetést, jutalmat. Ha valaki olyan helyzetbe kerül, akkor igen tág szociális
keretünk van. Forduljon a szociális bizottsághoz. A fedezete sem tisztázott.
Földesi János, képviselı:
Ez az összeg a közterhekkel együtt értendı?
Emesz Lajos, képviselı:
Ez a keret váratlan helyzetre van félre téve. Ez nem egy kötelezıen adandó összeg. Forrása a
beruházási és fejlesztési keret. Ez évi szociális kiadásaink összesen 41 millió forint, az
államtól az önkormányzat erre a célra 59 millió forintot fog kapni normatívában. Ebbıl
kifejezetten pénzbeli ellátásokra 43 millió 410 ezer forintot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy
nem csak teljes egészében fedezi szociális jellegő kiadásainkat, hanem még erre a célra is
marad.
Hrabóczki Mariann, pénzügyi irodavezetı:
A normatívákat szigorú szabályok szerint igényeljük, viszont felhasználásuk nem kötött. Az
önkormányzat dönti el mire használja fel.
Földesi János, képviselı:
Ezzel alapjaiban nem értek egyet. Ám amennyiben rászorulnak, úgy gyorsított eljárásban a
szabályok betartásával járjon el a Szociális Bizottság. De azzal, hogy intézményvezetıi
szintre vigyünk le ilyen döntéseket, ezt nem támogatom.
Horányi Márton, képviselı:
Itt nem szociális juttatásról beszélhetünk, hanem béren kívüli juttatásról. A szociális keretet
mi elı finanszírozzuk. Azt is lehet, hogy elıfinanszírozunk, hanem amikor az állam utal,
akkor fizetünk.
Emesz Lajos, képviselı:
A Ktv is benne van, hogy vannak adható juttatások. Adható, tehát nem jár automatikusan
mindenkinek, csak annak aki rászorul.
Novoszádek János, képviselı:
Kevés önkormányzat tud 1 havi jutalomkeretet biztosítani, aki a tavalyi évhez képest a
caffetéria rendszert fel is emelte. Az ilyen típusú szociális keretet nem támogatom. Az
intézmény vezetıi nem fognak mérlegelni, hanem egyszerően ki fogják osztani. A dolgozóink
ugyan olyan solymári polgár, mint a többiek. Amennyiben problémája van, forduljon a
Szociális Bizottsághoz.
Földesi János, képviselı:
Szerintem, nem jelentheti szociális elbírálás alapját az, hogy valaki jól dolgozik, vagy sem.
Emesz Lajos, képviselı:
Én ilyet nem mondtam.
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Gaal Gergely, képviselı:
Szeretném, ha szavazáskor figyelembe vennénk, hogy a rendszerváltás óta a legnehezebb
évnek nézünk elébe. A köztisztviselıknek, közalkalmazottaknak szükségük lehet erre a
segítségre.
Itt azt mondjátok, hogy forduljon a Szociális Bizottsághoz segítségért, igen ám de csak az
kérhet segítséget, aki Solymári lakos, márpedig sok munkatársunk nem az.
Dauner Henrik, képviselı:
Ez a gyakorlatban pofapénz lenne. Ha rászorul, jelentkezzen segélyért. Ha nem solymári
lakos, akkor a lakóhelye szerint illetékes bizottságnál kérjen segítséget.
Földesi János, képviselı:
Ha ezt nem fogadjuk el, arra van hatáskörünk, hogy úgy hangoljuk a szociális szabályainkat
„hogy amennyiben Solymár Nagyközség Önkormányzatának alkalmazásában áll”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 4 igen szavazattal 5 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület elutasította, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni kívánt alábbi
tételt: Szociális keret megnyitása. (10:12:54)

11,) Állatorvosi tevékenység kiadásának továbbszámlázása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
188.000 forint körüli bevétel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni
kívánt alábbi tételt: Állatorvosi tevékenység kiadásának továbbszámlázása. (10:13:20)

12,) Gépjármő felújítás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
500.000 forint + ÁFA. A Mőszaki Bizottságon beszélgettünk arról, hogy a dobozos Ford
transit autónkat nem túl célszerő felújítani, hasznosabb lenne egy újat lízingelni.
Dauner Hernik, képviselı:
A költségvetési tervben láttam a Lada Níva csere is. Ennek a kettınek a mőködtetését vonjuk
össze.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Lada Níva alapvetı hibája, hogy nem fog a kézifék és folyik belıle az olaj. Azt javaslom,
hogy a 751153 igazgatási szakfeladat sorból ezt töröljük és helyette tervezzünk be autó lízing
díjat.
Horányi Márton, képviselı:
Itt nem elég a lízing betervezése, nem tudom van e már konkrét ajánlat, mennyibe számítják
be a régi autókat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van már konkrét ajánlatunk egy hasonló ugyan ilyen transit autóra.
Földesi János, képviselı:
Szerintem várjuk meg a konkrét ajánlatot, mert addig nem tudunk összeget betervezni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a 2009. évi költségvetésbe beépíteni kívánt alábbi
tételt: A két autó lecserélése, új autók lízingelése. (10:19:15)
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13,) Költségvetés szöveges része
Novoszádek János, képviselı:
Találtam két olyat, amelyre a zárolást nem terjesztettük ki. 1, Német Kisebbségi
Önkormányzat 2, Lustige Zwerge.
Marlokné Cservenyi Magdola, képviselı:
Köszönöm szépen képviselı társam felvetését. Én az egyebekben szerettem volna elmondani,
hogy a Kisebbségi Önkormányzat magára nézve is kötelezı értékőnek veszi a képviselıi
tiszteletdíjak és az intézményeink tárgyában ugyan azt az elvet amirıl a testület a múltkori
ülésén döntött.
Hrabóczki Mariann, pénzügyi irodavezetı:
Én javasolnám a rendeletben a következı szövegezést:
„annyival csökkentett támogatást kap amirıl szeptemberben a testület újra dönt, mintsem
hogy zárolja az önállóan mőködı önkormányzat költségvetését.”
Ezt a Lustige Zwerge esetében is be lehetne vezetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A költségvetéshez van valakinek hozzáfőzni valója?
Horányi Márton, képviselı:
A szöveges részhez: a 13. paragrafushoz.
„A betervezett béren kívüli juttatások összege a közterheket is tartalmazza”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a 2009. évi költségvetés szöveges részébe
beépíteni kívánt alábbi tételt: A betervezett béren kívüli juttatások összege a
közterheket is tartalmazza. (10:28:00)
Novoszádek János, képviselı:
A szöveges részhez:11. paragrafus 2. bek.
Ide nem kellene betenni az Európai Parlamenti Választást?
Hrabóczki Mariann, pénzügyi irodavezetı:
Az idei szakfeladat rendben nem találtam EPV.
Dauner Hernik, képviselı:
A szöveges részhez:16. paragrafus.
A hivatali létszámkeret még változni fog a tegnapi megbeszélés tükrében is?
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Hrabóczki Mariann, pénzügyi irodavezetı:
Ezek még a tavalyi adatok. Én szeretném kérni, hogy egész számokat szerepeltessünk, mert
tavaly az iskola létszámánál tört szám szerepelt és ebbıl gondunk volt az állam felé.
Dauner Hernik, képviselı:
Én ezt értem, de tegnap a polgármesteri hivatalról beszéltünk, akkor amit megbeszéltünk még
fog változni?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A költségvetésben a polgármesteri hivatalnál 37 álláshely van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, tehát a képviselı-testület kéri, hogy ezek az adatok legyenek áttekintve és a végsı
beterjesztésre a létszám adatok pontosítva legyenek.
Novoszádek János, képviselı:
A szöveges részhez:14. paragrafus 5. bek.
Nekünk van a PEMÜ- vel szerzıdésünk ez ügyben?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Igen, a PEMÜ Zrt.-l van egy megállapodásunk, mely szerint a sportcsarnok fenntartásához
hozzájárulunk. Ezért a szabad területi pályákat biztosítja tömegsport-és búcsú céljára.
Novoszádek János, képviselı:
A Német Kisebbségi Gyermek Táncfesztivál miatt kérdezem, hogy miért nincs benne a
szerzıdésben a sportcsarnok biztosítása?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A tornaterem használatáért fizet az iskola, és a Waldorf iskola is. Ezzel együtt mutattak ki
olyan hiányt, aminek egy részét testületi döntéssel akkor kompenzálni rendeltük.
A PEMÜ- l folyamatosak a tárgyalások melynek lényege, hogy miként lehetne azt elérni,
hogy bizonyos területcserékért cserébe a sportcsarnokot és a futballpályát visszakapja a
község. Ezzel kapcsolatosan mihelyt elırébb jutottunk mindenkit tájékoztatni fogunk.
Novoszádek János, képviselı:
A PEMÜ vezérigazgatójától kaptunk egy levelet, mely igen komoly problémákat vet fel,
amiket meg kellene beszélnünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban, múlt héten kaptuk meg a levelet. A pénzügyi szakembereink már vizsgálják a
probléma megoldását.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem a pénzügyi iroda munkatársait, hogy az itt elhangzottakat kerüljenek átvezetésre. Az
Oktatási Bizottságnak a Pénzügyi Bizottsággal közösen még döntenie kell a civil szervezetek
támogatásának kérdésében is.
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Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
Idén kerül sor a Wüstenrot partner községgel eddig fennálló 20 éves kapcsolatunk
jubileumának megünneplése. Erre az eseményre egy kultúrcsoportot szeretnénk kivinni. A
Német Kisebbségi Önkormányzat és a polgármester úr volt olyan kedves, hogy saját keretbıl
támogatja eme nagyszerő esemény méltó megtartását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2009. július 18-n kerül megrendezésre Wüstenrot-n ez a nagyszerő esemény.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem a pénzügyi iroda munkatársait, hogy az itt elhangzottakat kerüljenek átvezetésre.

3. számú napirend: 21/2009. számú elıterjesztés: Szociálpolitikai kerekasztal
alapítása.
Emesz Lajos, képviselı:
1.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2009.
február 17. napján tartott ülésén tárgyalta az un. „közfoglalkoztatási terv”
megvalósítását 2009. évre vonatkozóan. A közfoglalkoztatási terv keretében készít
iránymutatást az Önkormányzat az un. „Út a munkához” program megvalósításához,
amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(„Szoc.tv.”) 2008. év végi módosításával megteremtette a lehetıséget az aktív korú
álláskeresık közmunka, közcélú munka, vagy közhasznú munka keretében történı
állami/önkormányzati foglalkoztatására.
2.

A Szoc.tv. 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Szociálpolitikai Kerekasztal
jogosult és egyben köteles a polgármester elıterjesztése közfoglalkoztatási terv
megtárgyalására, véleményezésére. Ezt követıen az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
véleményezi a tervet, amelyet minden év február 15. napjáig kell a Képviselıtestületnek elfogadnia. Ez a dátum 2009. évben április 15.

3.

A Képviselı-testület a Szoc.tv. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján jogosult a
Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozására.

Horányi Márton, képviselı:
A rendelet 2. pontjához: javaslatom, hogy ne a Szociális Bizottság terhe legyen, vonjuk be a
civil szférát is.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ennek semmi akadálya, csak akkor biztosítanunk kell hogy olyan delegáltak legyenek akik
részt is vesznek, mert egy esetleges határozat képtelenségnek komoly következményei
lehetnek.
Földesi János, képviselı:
Két dolog: 1, mennyire muszáj ezt megcsinálnunk, 2, én is amellett vagyok, hogy bıvítsük ki
és ne csak a bizottság tagjaiból álljon össze ez a dolog.
Javaslatom: kérem a bizottság elnökét, most vonja vissza elıterjesztését, úgy hogy a
következı testületi ülésre az itt elhangzottakkal kiegészítve visszakerüljön.
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Emesz Lajos, képviselı:
A rendeletben szereplı személyeket nem én javasoltam, azokat az igazgatási iroda vezetıje
jelölte meg, magát a rendelet szövegét pedig aljegyzı asszony készítette el.
Ezt meg kell csinálnunk ezt a szociális törvény kimondja. Szerintem semmi akadálya, annak
hogy ne csak képviselıkbıl illetve a bizottság nem képviselı testületi tagjaiból álljon.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ezzel a törvény alkotójának az a szándéka, hogy az aktív korú álláskeresı elsısorban akkor
kapjon segélyt, hogyha semmilyen munkát nem tud elvégezni. Célunk, hogy valahogyan
visszasegítsük a munka világába azokat az embereket, akik állást keresnek.
Közfoglalkoztatási Tervünkben szerepelni fog, hogy fizikai, adminisztratív feladatokat hol
tudunk adni azoknak, akiknek szükségük van rá. 2009. április 15-ig kell véleményezni.
Solymáron jelenleg egy fı rendszeres szociális segélyezett van.
Emesz Lajos, képviselı:
Ha úgy gondoljátok, akkor napoljuk el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jó, akkor tehát ezt a kérdést elnapoltuk.
Kérem a képviselı társaimat, hogy mind elnök úr, mind az igazgatási iroda vezetıje felé
adjátok meg azoknak a javasolt személyeknek a neveit, akiket szeretnétek a bizottságban
látni, de javaslattétel elıtt egyeztessetek az illetıvel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elnapoljuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 9 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 21/2009 számú elıterjesztést
elnapoljuk. (10:54:24)
Dauner Henrik, képviselı:
Ehhez jár e plusz pénz?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ez a program csak az aktív korú munkanélküliekre vonatkozik, akiknek adandó minimálbérük
80-90 % az állam finanszírozza.
Dr. Vigh Annamária, képviselı megérkezik.
Emesz Lajos, képviselı megérkezik.
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4. számú napirend: 26/2009. számú elıterjesztés: Az önkormányzat
hitelképességének vizsgálata.
Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság a költségvetés I. fordulójának tárgyalásakor azt a felkérést kapta a
Képviselı-testülettıl, hogy vizsgálja meg az önkormányzat hitelképességét, állapítsa meg a
lehetséges hitelfelvétel maximumát.
A hitelképességi vizsgálatot a Pénzügyi Bizottság elvégezte, és a vizsgálat eredményeként
készült táblázatot az elıterjesztéshez mellékletben csatolja. Ez alapján 429 millió forint az az
összeg, amelyet 2009. évben hitel tıke törlesztésre és kamat törlesztésre fordíthat. Sajnos
pontos számot a bizottság nem tudott megfogalmazni, mert ennek a meghatározásához
szükséges algoritmus, amit közzétettek valószínőleg hibás. Ezért úgy tudjuk megfogalmazni,
hogy az önkormányzat hitelképességének felsı határa 400 millió forint környékén van.
A közbeszerzési eljárás minél elıbbi megindítása minden képen érdekünk lenne, ezért
szeretnénk felhatalmazást kérni polgármester úr részére, hogy elindulhasson a bankokkal a
tárgyalás, a közbeszerzık kiválasztása, a konkrét közbeszerzési anyag összeállítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Tehát ez azt jelenti, hogy solymár kb. 3-4 milliárd forint hitel felvételére is képes lehet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 15/2009. (II.27.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta, a
Pénzügyi Bizottság tájékoztatását elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy indítsa meg
a közbeszerzési eljárás elıkészítését 600 M Ft beruházási hitel keret igénybevételére.
(11:03:15)

5. számú napirend: 22/2009. számú elıterjesztés: Közbeszerzési Terv.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény értelmében az önkormányzatoknak
éves közbeszerzési tervet kell készíteniük.
„5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérık - kivéve az V. és a VII. fejezet
szerint eljáró ilyen ajánlatkérıket, valamint a központosított közbeszerzés során az
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, lehetıség szerint április 15.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrıl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérınek
legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
(2) A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérı köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı szervek
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”
Dauner Henrik, képviselı:
Az elsı két útépítési tételt nem összevontan kell szerepeltetni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Lehet külön-külön és lehet még részletesebben is.
Földesi János, képviselı:
Az egészségházat nem látom? Az óvodához még terveket kell készítenünk az egészségház
engedélyezési tervdokumentációja rendelkezésre áll. Szeretném, ha az egészségházat is
szerepeltetnénk.
Eczmann László, képviselı:
Nem lenne célszerőbb ezt eltolni addig, amíg a beruházásokról nem döntöttünk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mi a határidı?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
2009. április 15.
Horányi Márton, képviselı:
Nem érünk rá, mert a beruházásokat minél elıbb el kellene indítanunk. Az indoklásban ezt
olvasom:
„ha az általa elıre nem látható okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”
Azt szeretném kérni, hogy nem lenne értelme egy egyéb beruházási sor beillesztésnek?
Nehogy belefussunk valami hibába.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor én ezt most visszavonom és a jövı heti ülésre kijavítva hozom be, akkor nem kell
itt javítgatni, hanem egybıl el tudjuk fogadni.
A hitelfelvételnél szeretném jelezni, hogy ez nem a hitel összege, hanem a hosszú lejáratú
kölcsönfelvételek, illetve a négy évnél hosszabb idıszakra szóló szerzıdéseknél mindig a
négy éves összeget kell szerepeltetni. (11:09:34)
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6. számú napirend: 23/2009. számú elıterjesztés: Sára Bernadette és Cseke
Péter ingatlan felajánlása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sára Bernadette és Cseke Péter a Solymár, József A. u. 51. sz. 398. hrsz. alatti, 788 m2
nagyságú – helyi védettségő- ingatlanukat megvételre ajánlották fel. A Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta a kérelmet, de döntést nem hozott az értékesítés
kérdésében. Az ügyfelek személyesen is megerısítették e kérelmüket a hivatalban, immár
konkrét eladási árat is megjelölve, amely 29.000.000 Ft.
Emesz Lajos, képviselı:
Én kíváncsi lennék a Vagyongazdálkodási Bizottság véleményére, álláspontjára.
Dauner Henrik, képviselı:
Nem volt egységes álláspont.
1, nagyon kellene ez a tájház, 2, sok berendezési tárgyal bír, melyek értéket képviselnek, 3, az
ingatlan fekvése is jó, 4, Magyar Ferib ácsi hagyatékai is vannak emlékszoba is lehetne.
Viszont:
1, nem láttuk nagyon a költségvetést, hogyan fog összeállni, lesz e rá megfelelı fedeztünk 2,
mennyit tudunk utána ráfordítani.
Földesi János, képviselı:
Vizsgálta a bizottság mire lehetne hasznosítani az ingatlant, illetve, hogy a település központi
részében nagyon zsúfolt, ezért mi a vételt indokoltnak gondoltuk. Felvetıdött egy csere
ingatlannak a lehetısége is.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Cseke Péter Kecskeméten dolgozik, ezért a csere - ingatlan, mint lehetıség ebben az esetben
nem áll meg, ık el akarják adni.
Enczamnn László, képviselı:
A Dózsa György utcában sokkal szebb épület is lenne. Én ennek az épületnek a vásárlását
nem támogatom.
Rétfalvi József, képviselı:
Akkor amikor a testület döntött arról, hogy ezt a épületet helyi értékvédelem alá veszi, akkor
felelısséget is vállalt. Szerintem ebben az ügyben lépnünk kell, az összeghez nem tudok
hozzászólni. Itt az összegrıl lehet vitatkozni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szerintem az önkormányzat vehetne ilyen házakat, mert akkor megmaradnának
köztulajdonban, biztosan nem fogjuk erıszakosan átalakítani. Viszont azzal, hogy az ingatlant
védetté nyilvánítottuk megnehezítettük annak eladását.
Páva Józsefné, mőszaki iroda vezetıje:
Az fontos, hogy a tulajdonos most rendelkezik jogerıs építési engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy
hozzáépíthet.
Horányi Márton, képviselı:
Ez a határozat csak szándékról szóljon.
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Novoszádek János, képviselı:
Nagyon jól lehetne kiállításokat szervezni benne, de ki fogja mőködtetni, fel kell újítani, mit
akarunk csinálni vele?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szándékában áll a testületnek megvásárolni ezt az inatlant?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
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. február 27-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 7 igen szavazattal 2 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 16/2009. (II.27.) számú határozatában, úgy dönt, hogy a Sára
Bernadette és Cseke Péter tulajdonában lévı (Solymár, József A. u. 51. sz.), 398. hrsz.
alatti ingatlant meg kívánja vásárolni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat az ingatlan megvásárlása ügyében. (11:27:31)

7. számú napirend: 24/2009. számú elıterjesztés: Pályázat benyújtása a vár
további kutatására.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2007. és 2008. évben is történtek a várban régészeti feltárások, amik során nagyon szép és
érdekes leleteket talált Feld István tanár úr az ELTE Középkori Régészeti Tanszékének
vezetıje. Az idén is próbálkozunk. A Nemzeti Kulturális Alap meghirdette 2009. évi
pályázatait. Feld István tanár úrral konzultálva az alábbi pályázati javaslatot teszem:
A szakkollégium 2. számú témájában (Régészeti lelıhelyek tudományos célú feltárására és
állagmegóvására) lehetne elvileg a vár további kutatására támogatást szerezni, maximum 5
milló Ft-ot, de ennek feltétele "a megvalósításhoz szükséges teljes összeg"
30 %-ának megfelelı önrész. Feld tanár úr 2,5 – 3 millió Ft támogatás megpályázására tett
javaslatot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ehhez az elıterjesztéshez van-e valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm.
Akkor aki, egyet ért az egyes számú határozati javaslattal kérem, szavazzon.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27--n megtartott
ülésén 17/2009 (II.27.) számú határozatában megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11
fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta,
hogy az ELTE BTK-val együtt pályázni kíván, az NKA Mőemléki és Régészeti
Szakkollégiumának pályázatára. Az ehhez szükséges önrészt, maximum 1 millió Ft
mértékben, valamint a pályázati díjat 1% + ÁFA mértékben vállalja. (11:29:58)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Felhívom a pénzügy figyelmét, hogy ezeket a tételeket tervezzük be a költségvetésbe
Ehhez az elıterjesztéshez van-e valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm.
Akkor aki, egyet ért a kettes számú határozati javaslattal kérem, szavazzon.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27--n megtartott
ülésén 18/2009 (II.27.) számú határozatában megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11
fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta,
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELTE BTK részére, hogy Dr. Feld István a
Solymári Vár (hrsz: 0107/3) területén régészeti feltárásokat végezzen. (11:30:11)
Novoszádek János, képviselı:
Körülbelül kéthetente hallgatom meg Jablonkay Máriának a múzeum vezetınıjének
véleményét – amellyel én is egyet értek- , hogy Feld István tanár úr nagyszerően végzi ezeket
a feltárási munkálatokat, de igazából ezt a falu felé még nem igazán dokumentálta idıszaki
kiállítások vagy, elıadások szervezésében. Én egyet értek, folyatassuk a vár feltárását de ez a
vár a miénk amit éreztetni - és erısíteni kellene a leletek bemutatásával, elıadások tartásával.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Teljesen egyet értek veled. Feld István tanár úr felé tolmácsolni fogom. Egyébként találtak
néhány igazán fantasztikusan szép, mázas padlócsempét.
Novoszádek János, képviselı kimegy

8. számú napirend: 25/2009. számú elıterjesztés: Polgármester illetménye
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én ebbıl kizárom magam. Átadom a szót Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı asszonynak.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Köszönöm szépen.
Solymár Nagyközség állandó lakossága 2009. évben átlépte a 10 000 fıt. Az állandó lakosok
száma 2009. február 23. napján nyilvántartásunk szerint 1015 fı , az ideiglenes lakosok száma
270 fı volt.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§-a szerint a Képviselı-testület a
polgármester illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
„3.§ (2) A képviselı-testület a polgármester illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap (2009.
évben 38 650 Ft) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként,
összegszerően állapítja meg:
-

1000-nél kevesebb lakosú település esetén
1000-2999 lakosú település esetén
3000-10 000 lakosú település esetén
10 000-nél több lakosú település, valamint
körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat
esetén
- a fıvárosi kerületi önkormányzat esetén
- a megyei jogú városi önkormányzat és megyei
önkormányzat esetén
- a fıvárosi önkormányzat esetén

Szorzószám
7,0-9,0
8,5-11,0
11,0-12,5
12,5-13,5

13,5-14,5
14,0-15,0
15,0-16,5

„

A polgármestert ugyanezen törvény 18.§ (2) bekezdése értelmében költségátalány is megilleti.
A költségátalány mértéke –a képviselı-testület döntése alapján- a polgármester illetménye 2030%-nak megfelelı összeg.

szorzó
12,5
13,0
13,5

Bruttó illetmény
illetmény

20%

483 125,- Ft
502 450,- Ft
521 775,- Ft

Bruttó költségtérítés
25%

96 625,- Ft
100 490,- Ft
104 355,- Ft

120 781,- Ft
125 613,- Ft
130 444,- Ft

30%
144 938,- Ft
150 735,- Ft
156 533,- Ft

Földesi János, képviselı:
Szeretném megkérdezni, hogy itt Solymár esetében, ha felemelkedik a lakosság száma 10.000
–rıl 10.001-re akkor már kötelezıen meg kell lépni ezt a kiigazítást vagy pedig itt van egy
idıszak amikor stabilan 10.000 forint /fı fölött kell lennie a lakosság számának?
Ez a 15 fı nem egy jelentıs szám még akkor sem, ha tudjuk hogy tendenciózusan emelkedik.
Kérdésem arra irányul, van-e a törvényben arra vonatkozóan információ, hogy amikor a
lakosság szám eléri a 10.000 fıt abban a pillanatban meglépendı vagy van egy átlag idıszak?
Az állami finanszírozást is rögtön elkezdik folyósítani?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ha átlépi az adott létszámot a település, akkor már a következı szorzóval kell számolni. Ez a
10.015 fı 2009. január hónapi elsı adat. A kiigazítást már az év elején meg lehetett volna
lépni. Az állami finanszírozással kapcsolatosan a pénzügyi irodavetınek adom át a szót.
Hrabóczki Mariann, pénzügyi irodavezetı:
A finanszírozás költségvetési évre vonatkozik, amit a költségvetési törvény tartalmaz január
1-tıl.
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Földesi János, képviselı:
Ha jól látom, akkor ennek a döntésnek a fedezete költségvetésünkben kell, hogy szerepeljen,
mert erre állami forrást nem fogunk kapni csak egy idı múlva és nem visszamenıleges
hatállyal, hanem aktuális idıponttól. Ezt nekünk a költségvetés nem fogja visszapótolni.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én javasolnám a 12,5 szorzót. A költségtérítésre 30% javasolnék.
Gaal Gergely, képviselı:
Tekintettel arra, hogy a polgármester úr jutalmánál a legkisebb összeget szavazta meg a
testület itt a 13 szorzóra teszek javaslatot.
Horányi Márton, képviselı:
Én a 12,5 % javaslom bruttó illetménynél. Ez nincs összefüggésben a jutalommal.
Költségtérítés esetében 20% javaslok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ehhez van-e valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm.
Akkor aki, ezzel egyet ért kérem, szavazzon.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 27--n megtartott
ülésén 19/2009 (II.27.) számú határozatában megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10
fı 6 igen szavazattal 3 fı nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy 2009.
február 1-jével a polgármester bruttó illetményét 483 125 Ft-ban, költségátalányát
96 625 Ft-ban állapítja meg. (11:30:11)
Földesi János, képviselı:
A választások szempontjából mikortól érvényes lakosságszámot vesszük figyelembe?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
2009. évben érvényes létszámot vesszük figyelembe.
Földesi János, képviselı:
Akkor a következı listás lesz.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyéni választó körzetek lesznek a településen 10 darab. Ezen az egyéni körzetben fog
indulni 2-5 potenciális jelölt, akik ilyenkor párt, társadalmi szervezet színeiben indulnak. Aki
a legtöbb szavazatot kapja, bejut a közgyőlésbe. Akik nem jutottak be azok szavazatai
beleesnek egy-egy „párt kalapba”. Így lesz 10 egyéni jelölt a közgyőlésben és 7 listáról
bejutott jelölt + polgármester, így lesz 18 fıs a képviselı – testület.
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Kérdések:
Földesi János, képviselı:
Terstyánszky utcai kátyúk: az Aranykorona étterem elıtt 23,5 cm mély a kátyú.
Az ELMŐ - nél jó lenne alkonykapcsolóra átállni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sírva kérem a PEMÁK-ot, hogy javítsa ki. Általában a falugazdák hoznak zsákos aszfaltot,
amit leterítenek, sokszor nem csak a saját útjainkat kátyúzzuk le.
Az alkonykapcsolós megoldást nem lehet a közvilágítási rendszerre szerelni, legalábbis eddig
ezt jelezte az ELMŐ.
Horányi Márton, képviselı:
Farkas Bernát úr keresett meg:
1,) A Bécsi út forgalmánál a vasúton túl ha valaki átvállalja a költségét, akkor
átprogramozzák amivel gyorsabb lesz a közlekedés.
2,) Ürömi elágazással kapcsolatban is lenne jó ötlete, tanácsa.
3,) Kert utcai pályázattal kapcsolatban: nagyon elkeseredtem, amikor megtudtam, hogy a
szomszédban Pilisvörösvár, ugyan ezen a pályázaton 2 milliárd forintot nyertek. Nem elég
összeállítani egy pályázatot, lobbizni is kell.
4,) Hısök utcai patak önerıs kikövezésével mi a helyzet?
5,) Terstyánszky utcai autókereskedéssel kapcsolatosan eddig nem történt semmi.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pilisvörösvár, nem ezen a pályázaton és nem is nyert, hanem városközpont fejlesztési
pályázatra adtak be anyagot ahol bejutottak a 2. fordulóba. Solymár ezen a pályázaton csak
akkor tudott volna indulni, ha város lett volna, de nagyközség vagyunk.
Horányi Márton, képviselı:
Egy pillanat, én nem azt mondtam, hogy ezen nyert, hanem hogy elnyert egy pályázatot 2
milliárd forint értékben. Ezek szerint van több pályázat amin indulni lehet csak azon mi nem
indultunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
De mi nem vagyunk város.
Horányi Márton, képviselı:
És nincs is több pályázat, amin indulhatnánk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1,) Nem vagyunk város, nagyközség vagyunk, tehát sok pályázaton nem indulhatunk.
Valóban Pilisvörösvár polgármestere a kistérségi ülésen kapta telefonon a hírt, hogy
pályáztuk bejutott a 2. fordulóba. Amin Solymár el tud indulni azon elindulunk. Most egy EU
pályázatunk fut éppen az ÁROP keretében a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése és
informatikai fejlesztése. Amint lesz program azon elindulunk, sajnos a Közép-Magyarországi
Régió már nem sokáig pályázhat.
2,) Farkas Bernát úrral két évvel ezelıtt elmentünk a PEMÁK akkori vezetıjéhez, de nem
értünk el sok sikert a tárgyaláson.
3,) Ürömi lámpával kapcsolatban egy gondom van: ha a kormánypárti országgyőlési
képviselı Ürömi polgármester nem tudja elintézni, akkor nem hiszem, hogy mi el tudnánk
intézni.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
4,) Hısök utcai patak - a Mőszaki Iroda lép ez ügyben
5,) Autókereskedéssel kapcsolatosan – változatlanul nincsen mőködési engedélye
Dauner Henrik, képviselı:
Az Auchan körforgalomnál található beton koloncok mögött tele van szeméttel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezeket a beton tömböket azért vitettem oda, mert így talán nem fér be oda nagy jármő. Az
illegálisan lerakott szemetet a falugazdászokkal hordatom el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek bármilyen megjegyzése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
Solymár, 2009. február 27.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

…………………………………..
Gaal Gergely
képviselı

…………………………………..
Kıvári András
képviselı
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