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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztelt Képviselı-testületi tagok a mai nyilvános ülésünket ezennel megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 13 fı, hiányzik 2 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?
Emesz Lajos, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Dauner Henrik, 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 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı jegyzıkönyvet
Dauner Henrik - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék. (09:22:24)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Szeretném röviden elmondani, hogy mi történt a legutóbbi képviselı-testületi ülés óta:
1. A kistérségi koordinátor felkeresett és a pályázatokról, a pályázati lehetıségekrıl
beszéltünk. Sajnos sok jóval nem kecsegtetett. Január végére várjuk a döntést a
beadott pályázatainkról.
2. A Pilisi Parkerdı szakembereivel bejártuk a Paprikás patak környékét ugyanis a Pilisi
Parkerdı megnyert egy EU pályázatot, hogy a védett területeken vissza tudja telepíteni
az ıshonos fákat. Az itt található akácokat ki fogják vágni, helyére főz és éger fákat
ültetnek majd. Kérték, hogy menjünk el, még a Pilis TV-t is meghívták, mert sokszor
jelzik feléjük, hogy az adott területen fakivágás folyik, és mindenkit meg akartak
nyugtatni, hogy nem lopják a fákat, hanem az erdészet emberei tervszerő fakitermelést
folytatnak.
3. Tamás Enikı képviselını felvette a kapcsolatot a Magyar Államvasutak
Ingatlankezelési Osztályával. Az illetékes kirendeltség vezetıvel bejártuk az állomás
környékét és közöltük vele, hogy társadalmi munkával, civil szervezetek segítségét is
igénybe venni össze tudnánk fogni, annak érdekében, hogy a környéket fejleszteni
tudjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatosan van valakinek észrevétele, hozzászólása?
Dauner Henrik, képviselı:
A 12/2009. számú elıterjesztést javaslom zárt ülésen megtárgyalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e, hogy a 12/2009. számú elıterjesztést zárt ülésen
tárgyaljuk?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy 12/2009. számú elıterjesztést zárt
ülésen tárgyaljuk. (09:28:38)
Novoszádek János, képviselı:
Szerintem elıször a fontos, de viszonylag gyorsan eldönthetı kérdéseket kellene elıre venni
és utána tárgyalni a költségvetést.
Rétfalvi József, képviselı:
A költségvetés elıtt meg kellene tárgyalni azokat az elıterjesztéseket, amelyek érinteni fogják
a költségvetést.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Akkor tehát elıre a költségvetést hagyjuk a végére és elıtte megtárgyaljuk az egyéb fontos
elıterjesztéseket.
Így jó lesz?
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az alábbiak szerint módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontok sorrendjének
módosítását.(09:31:10)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e módosított napirendet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet. (09:31:23)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
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1. számú napirend: 11/2009. számú elıterjesztés: A menetrendszerinti helyi
autóbusz közlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi
szabályozásáról szóló 23/2005.(VI.9.) számú rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító EDU BUSZ Kft. a viteldíjak emelése
érdekében kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez.
I.
Vállalkozó kérte a viteldíjak emelését az alábbiak szerint:

Jelenleg érvényes
díj (Ft)

Kérelmezett díj
(Ft)

Emelkedés
mértéke (%)

5300

5500

3,8

Kedvezményes árú
havibérlet

2150

2300

7,0

Vonaljegy

230

250

8,7

Teljes
bérlet

árú

havi

A vállalkozó eredeti beadványában „Beszámoló” megjelöléssel a teljesített szolgáltatással
kapcsolatos költség és bevétel adatokat, valamint az utasforgalommal kapcsolatos adatokat
közölt, ezeket megfelelı okmányokkal, bizonylatokkal, szabályszerő éves beszámolóval,
önköltségszámítással nem támasztotta alá. A kérelem a módosítani kért díjtételek összegének
számszaki levezetését nem tartalmazta. A „különbözet”-ként megjelölt, nyereség jellegő
153.441 Ft / év összeg igen alacsony volt, ez alig haladja meg a kiadások 1 %-át.
„Bérteher”ként éves szinten 3.180.000 Ft-ot mutatott ki, ugyanakkor a „Járulékok” éves
összege 1.756.815 Ft volt, ami az éves bérköltség 54,43 %-a.
A Pénzügyi Bizottság 2009. január 26-án tárgyalta a kérelmet és felhívta a vállalkozót a
„beszámoló” aláíratására a könyvelıvel.
A vállalkozó 2009.február 2-án ismételten benyújtotta a beszámolót, melyet a könyvelı
oldalanként aláírásával látott el.
Az újonnan benyújtott beszámolóban javítások történtek:
„bérterhek” alatt a bruttó bérek vannak feltüntetve
„bérköltség” megjelölés alatt a munkáltató által fizetendı Tb és munkaadói járulékok és
az alkalmazottaktól levont Tb járulék, Szja elıleg, munkavállalói járulék szerepel
javítási karbantartási költségek csak a számlával igazolható költségeket tartalmazzák
„egyéb fizezetendı adónemek” tartalmazzák többek között a ’bruttó nyereség 20 %’-át,
amely 355.000 Ft/év
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Az 1990. évi az árak megállapításáról szóló LXXXVIII. törvény (továbbiakban ártörvény) 9.
§ (1) bek szerint a hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár
kiszámítására vonatkozó elıírásokkal. Figyelembe véve a sajátos körülményeket, az eddigi
gyakorlatnak megfelelı tételes legmagasabb hatósági ár rendeleti meghatározása javasolható.
Az Ár törvény 8. § (1) bek értelmében:
„a legmagasabb árat … úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan mőködı vállalkozó
ráfordításaira és a mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az
elvonásokra és a támogatásokra is.”
(2) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel (pl. menetrend) együtt kell megállapítani.
A kérelemben foglaltak szerint elkészített díjrendelet módosítás mellékletben csatolva.
A jegyár emelést a PB támogatja, a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

II.
Az Edubusz Kft. kérelmezte az önkormányzati támogatás 20 %-os emelését, ami havi 78.800
Ft önkormányzati többlet kiadással járna, ez éves szinten 945.600 Ft.
Az önkormányzati támogatás összege 2005. július 1 óta változatlan, 2008. évben pedig
viteldíj emelés sem volt. Vállalkozó elıadta, hogy a kedvezményes bérlethez
árkiegészítésként 1670 Ft-ot kap a központi költségvetésbıl, így a kedvezményes bérlet
értékesítésébıl származó árbevétele 3820 Ft/bérlet, így bérletenként 1480 Ft a ráfizetése a
teljes áru bérlethez képest, a 2008-ban értékesített összesen 983 db kedvezményes bérletre
1.454.840 Ft.
Az önkormányzati támogatás emelése éves szinten 945.600 Ft bevételt jelentene, ami 65 %-a
a kedvezmény miatti árbevétel kiesésnek.
Az Edubusz Kft. szolgáltatására a lakosság igényt tart, a község több területe –saját gépjármő
hiányában– csak az Edubusz járattal közelíthetı meg biztonságosan.
Az Edubusz Kft. közbeszerzési eljárásban nyerte el a személyszállítási szolgáltatás
mőködtetésének lehetıségét, a szerzıdést határozott idıre kötötték.
A támogatás emelését a PB nem támogatja.
Horányi Márton, képviselı:
Szeretném, ha ennél a napirendi pontnál itt lenne a pénzügyi iroda vezetıje.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A pénzügyi irodavezetı megbetegedett ezért nincs itt.
Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottságon született egy döntés és megfogalmazódott egy kérés. A kettı
összefügg. A döntés úgy szól, hogy a „Pénzügyi Bizottság a beterjesztett jegy áremelésével
egyetért azt elfogadásra javasolja, viszont a támogatás összegének növelését nem támogatja.
A kettınek van egy feltétele: A PB kérte, hogy a testületi ülésig a vállalkozó hiánypótlásként
nyújtsa be azt az elszámolást, amit a gazdasági vezetıvel hitelesíttetett.
Ez nem tudom, hogy most hogyan áll.
Köszönöm szépen.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én úgy tudom, hogy a pénzügyi iroda vezetıje többször tárgyalt az érintett féllel, aki
beszámolóját kijavította.
Szabó Endre, EDU BUSZ Kft:
A hiánypótlás megtörtén és kedden vagy szerdán át is adtam.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Nekem tegnap azt a tájékoztatást adta a pénzügyi iroda vezetıje, hogy a hiányokat pótolta.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PB azt a javaslatot tette, hogy a kérelmezett díjemelést elfogadja, viszont a vállalkozó által
kért önkormányzati plusz támogatás összegének emelését nem javasolja.
Földesi János, képviselı:
Szeretném ha a jegyzıkönyv rögzítené, hogy a beszámolót a hiteles aláírásokkal tudomásul
veszi a képviselı-testület, mert a vállalkozó szavaira hivatkozva tud most dönteni a testület.
Tamás Enikı, képviselı:
Az esti órákban meddig jár a busz?
Szabó Endre, EDU BUSZ Kft:
Az elsı 5:45 perckor indul és az utolsó 19:00 órakor.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Pénzügyi Bizottság által a támogatási kérelemmel
kapcsolatos határozati javaslat módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 14 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a határozati javaslat módosítását. (09:39:48)
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 határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 8/2009.(II.06.) számú határozatában elfogadta, hogy az
EDUBUSZ Kft. támogatás növelési kérelmét nem támogatja. Az EDEBUSZ Kft.
támogatásának mértékét változatlan összegben határozza meg. (09:39:54)
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 rendeleti javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 2/2009.(II.09.) számú rendeletével egyhangúlag az alábbiak
szerint döntött: (09:40:18)

Solymár Nagyközségi Önkormányzati Képviselı-testületének
2/2009. (II. 9.) sz.
rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról és az utazási
feltételek helyi szabályozásáról szóló 23/2005. (VI. 9.) számú rendelet módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a menetrendszerinti
helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról, az utazási feltételek helyi
szabályozásáról a következıket rendeli:
1. §
A Rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul
„(2) A helyi autóbusz közlekedés díjai:
A) A menetrendszerinti autóbuszjárat legmagasabb hatósági ára:
vonaljegy
250 Ft
teljesárú havibérlet
5500 Ft
kedvezményes (tanuló, nyugdíjas) havi bérlet
2300 Ft
(A közlekedés menetdíjai az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák)
A díjtételek változatlan járatszám és menetrend szerint érvényesíthetık
B) A helyi autóbuszjáraton minden utas díjmentesen legfeljebb 2 db 40x50x80 cm
méretet meg nem haladó, egy személy által könnyen hordozható, a fel- és leszállást
nem akadályozó kézipoggyászt szállíthat.
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C) Az autóbuszban szájkosárral és pórázzal ellátott kutyát érvényes menetjeggyel lehet
szállítani. Kivétel a vakvezetı kutya, és a rendırség állományában lévı kutya, melyek
szállítása díjtalan.”

2. §
(1) A rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 13/2009. számú elıterjesztés: A 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 társönkormányzat döntését, azonban a lakossági terheket valamilyen formában csillapítani,
mérsékelni indokolt.
Jelen indítványom 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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Enczmann László, képviselı:
Az érdekeltségi egységbe bele tartoznak a víkendházak és a fáskamrák is?
Horányi Márton, képviselı:
Jelenleg 3588 érdekeltségi egység volt január 01-n. Ez tartalmaz mindenkit akinek valamilyen
módon befolyik a szennyvize. Itt az elıterjesztésben nem tettem különbséget.
Földesi János, képviselı:
Esetleg el lehetne gondolkodni azon, ha valakinek a havi díja nem éri el az 1700 forintot,
ezért szerintem vagy a számla erejéig vagy 1700 forint bruttó összegig terjedjen a
kedvezmény.
Emesz Lajos, képviselı:
Nem tudom, hogy jó ötlet-e az, hogy a jelenleg 3588 egységbıl mindenki megkapja az éves
támogatás összegét? Solymáron sok olyan család van akiknél az 1700 forint nem nagyon
számít, viszont van legalább a 3588-nak a 10-12%-a akinek kétszáz forint is sokat jelent. Ha a
testület egyet ért azzal, hogy erre 6.200.064 forintot költsünk, akkor ennek egy részét
fordítsuk azokra az egységekre, akik ténylegesen rászorulnak. Mi többször jeleztük, hogy nem
értünk egyet a 12,36%os növekménnyel, de nem tehettünk mást. Ha már egyszer így alakult
akkor egy szociális alapon nyugvó keretet hozzunk létre, amelybıl lehetne támogatni a
kifejezetten rászoruló egységeket.
Dauner Henrik, képviselı:
Ez a támogatás kizárólag Solymár közigazgatási területén belül elhelyezkedı egységekre
vonatkozik. A határozati javaslatot ezzel kérném kiegészíteni.
Budavári László, képviselı:
Én a János gondolatával egyet értek. Emesz Lajos képviselı társam javaslatával
kapcsolatosan kérdezem, hogyan lehet ezt megvalósítani? Ki fogja eldönteni, elbírálni?
Enczmann László, képviselı:
Ez a 3588 egység lakást jelent? A lakótelepen egy tömb egy órán nyugszik.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıterjesztésben érdekeltségi egység szerepel. Pl. egy ikerház esetében hiába van egy
vízóra aknája de mégis két érdekeltséget kell fizetnie mind a csatorna bekötéséért, mind a
szennyvíz díjért is.
Emesz Lajos, képviselı:
Kedves Laci ennek megvannak a kidolgozott formái. Ha létrehozunk egy három-milliós bázist
az azt jelenti, hogy a rászorulók az évi egyszeri támogatásként 8233 forint visszatérítést
kaphatna. Itt most az a legfontosabb kérdés, hogy mindenki kapjon támogatást vagy csak a
rászorultak?
Budavári László, képviselı:
Hány szociális kérdést bírálnak el egy évben?
Emesz Lajos, képviselı:
800-1000 között.
Budavári László, képviselı:
Akkor felvállalja a bizottság, hogy mind a 3588 esetben bírálatot végez? Így lenne igazságos.
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Emesz Lajos, képviselı:
Természetesen fel tudjuk vállalni, de ez nem így van.
Szociális rászorultság megállapításnál van egy jövedelem határ, a felett senki nem kell semmit
beadnia, mert eleve elutasításra talál. Akinek a jövedelme a határ alatt van, azok jogosultak.
Budavári László, képviselı:
Aki tehát úgy gondolja, hogy jogosult rá annak kérelmezni kell? Ezt nem tartom jó ötletnek.
Emesz Lajos, képviselı:
A kérelem a helyi rendeletünkben meghatározott eljárási formátum. A testület dönthet úgy,
hogy akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem a szociális rászorultsági határt nem érte
el, az mindenki kap.
Budavári László, képviselı:
Az emberek nem szeretnek ilyen segély jellegő dolgot kérni.
Földesi János, képviselı:
Ennek az elıterjesztésnek az volt a célja, hogy a kényszerpályánk miatt született ez a javaslat
amit a szociális keret soraiban kell megjeleníteni.
Novoszádek János, képviselı:
Egyet értek képviselı társammal, ez egy gesztus a mi részünkrıl. Ha már egyszer
rákényszerültünk egy ilyen mértékő emelésre, akkor ezt most megpróbáljuk kompenzálni.
Földesi János, képviselı:
Módosító javaslatom a következı:
Amelyik számla egységként nem éri el a támogatás mértékét az csak a számla végösszegének
erejéig támogassuk.
Visszavonom a javaslatomat.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez minden érdekeltségi egységre – vállalkozásra is – vonatkozik?
Cser Angéla, képviselı:
Nem csinálhatnánk úgy hogy a kifizetés nem lenne automatikus, nem a KÖZCSAT menne ki
és nem ı kompenzálná, hanem azt mondanánk, hogy mindenki fáradjon be az
önkormányzathoz. Akkor mindenki el tudná dönteni, hogy bejön-e érte vagy sem.
Kıvári András, képviselı:
Szerintem az lett volna a célszerő, hogy nem kellett volna elfogadni Pilisszentiván javaslatát.
Az elıterjesztést támogatom.
Dauner Henrik, képviselı:
Én bele venném a módosításba, hogy:
Kizárólag és csakis a közig határon belül elhelyezkedı egységekre vonatkozik ez a támogatás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez szerepel a határozati javaslatban.
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Horányi Márton, képviselı:
Kıvári Andrást nem értem.
Akkor, amikor ezt a döntésünket hoztuk, mindnyájan egyetértettünk abban, hogy ezt nem
szeretnénk, de nem tehettünk mást.
Szerintem sokan nem fognak bejönni és kérni, mert itt Solymáron nagyon kevesen vannak
akik ezt teszik. Az elıbb a tömegközlekedés díjával kapcsolatosan miért nem merült fel a
szociális kérdés? A hatósági ár nem szociális kérdés. Lehet szociális viszonylata, de azt külön
kell kezelni.
Gaal Gergely, képviselı:
Itt arra szeretném felhívni, a figyelmet arra milyen pozitív dolog, hogy Solymárnak
lehetısége van kompenzációra.
Kıvári András, képviselı:
Én azt mondtam, hogy támogatom a te elıterjesztésedet, és azt, hogy az akkori döntésünket
most nagyon nehéz ellensúlyozni.
Tamás Enikı, képviselı:
Sajnos Pilisszentiván ránk erıltette a döntést. A jövıben célszerő lenne az ilyen közös
ügyeket együtt megbeszélni és együtt elintézni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt pont az a probléma, hogy közöttünk volt egy megegyezés miszerint egyeztetünk a díj
javaslatokban, amit Pilisszentiván nem tartott be.
Emesz Lajos, képviselı:
A lényeg, hogy megszavaztuk a 12,36%-os emelést ami jóval az infláció fölött van. Most
arról van szó, hogy 6,2 millió forintot közpénzbıl visszaosztunk mindenkinek. Az elvet értem
ezzel nincsen semmi probléma. Visszautasítom, hogy ilyen dehonesztáló módon legyenek
kezelve a szociális kérdések és a szociális ellátások folyósítása Solymáron.
Horányi Márton, képviselı:
Ez a hangvétel felháborít. Az elıterjesztésemet visszavonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıterjesztés visszavonva. (10:15:38)

3. számú napirend: 14/2009. számú elıterjesztés: A Tervtanács tagjainak
megbízása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A településrendezési és az építészeti-mőszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.)
Korm.rendelet a tervtanácsok mőködésérıl az alábbiak szerint rendelkezik:
„2. § (1) A tervtanács - a településtervezésben, illetve az építészeti-mőszaki tervezésben
magas szintő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezı - természetes személyekbıl
álló szakmai tanácsadó testület.
(2) A tervtanács elnökbıl és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati
joggal rendelkeznek.
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(3) A tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:
a) a tervtanács elnöke,
b) az építésügyben érdekelt szakmai, társadalmi, civil szervezetek,
c) a szakterületileg érintett felsıoktatási intézmények, valamint
d) az országos és nemzetközi védelem (világörökség védelme, mőemlékvédelem,
természetvédelem, környezet- és tájvédelem) elrendelése tekintetében illetékességgel
rendelkezı miniszter.
(4) A területi szakmai kamarák a tervtanácsba - a központi és a területi tervtanács esetében az
országos kamarával egyetértésben - legalább 10, legfeljebb 50, az 5. § (1) és (3) bekezdésben
foglalt képesítési feltételeknek megfelelı személyt jelölnek ki.
(5) A tervtanács tagja
a) a kijelölt személyek közül legalább 10, valamint
b) a javasolt személyek közül a tervtanács elnöke által a 13. § (2) bekezdésének a)-c)
és e)-f) pontjai, valamint (3) bekezdése figyelembevételével kinevezett személy.
5.§ (4) A tervtanács tagjait a tervtanács elnöke nevezi ki. A tervtanácsi tagok kinevezése négy
évre szól, amely meghosszabbítható. Ha kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követıen
merül fel, a tervtanács elnöke a kinevezést visszavonja.
(5) Egy személy több tervtanácsban is lehet tervtanácsi tag.
13. § (1) A tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függıen az ügyrendjében
meghatározott eltérı számban és összetételben, de legalább 5 taggal ülésezik. Az ügyrendben
meghatározott létszám az eljáró tervtanács határozatképességének feltétele.”
A fenti rendelkezések értelmében szükségessé vált a tervtanács tagjainak megerısítése.
A régi Tervtanácsi tagok megerısítése:
1. Csernyus Lırinc fıépítész-elnök
2. Ferenc István
3. Dulácska Zsolt
4. Túri Attila
5. Váradi Tibor
Elfogadásra javasolt új tervtanácsi tagok:
1. Györgyi Zoltán-tag
2. Gyimothy Ákos-tag
3. Szıke Zoltán-tag
4. Kuli László-tag
5. Kaposvári Csaba-tag
A Tervtanács titkári posztjára javasolt személy:
Nagy Zsuzsa építéshatósági elıadó
Horányi Márton, képviselı:
Mit lehet tudni ezekrıl az emberekrıl, meghallgatta ıket a bizottság, egyáltalán kik ık?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezeket az embereket a tervtanács elnöke nevezi ki.
Rétfalvi József, képviselı:
A Mőszaki Bizottság ezt nem tárgyalta.
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Páva Józsefné, mőszaki iroda vezetıje:
Mi ebben a kérdésben elfogadtuk a fıépítész úr javaslatát.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A tervtanácsi tagokat a tervtanács elnöke nevezi ki, a tervtanács tagjait pedig a testület bízza
meg.
Földesi János, képviselı:
A létszámmal kapcsolatosan elıírja valami, hogy öt fı helyett tíz fı legyen?
Ha így van akkor ezt a költségvetésünkbe beterveztük? Sıt ez nem is tíz fı, hanem tizenegy.
Kell e nekünk tíz fı tervtanácsot üzemeltetnünk?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A kormányrendelet kötelezı elıírásokat tartalmaz. Ebbıl a tíz emberbıl a fıépítész úr
választja ki, hogy kire van szükség.
Tamás Enikı, képviselı:
Mirıl dönt ez a tervtanács?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Általános építészeti ügyekben, illetve nagyobb beruházásoknál van szükség a tervtanács
állásfoglalására.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A testület korábban már elfogadta a tervtanáccsal kapcsolatos rendelet melyben szerepel a
feladata is. Településközpontban épülı házak, vagy helyi védettségi épületek esetében.
Páva Józsefné, mőszaki iroda vezetı
A költségvetésbe betervezésbe került, a plusz egy fı számára nincs juttatás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
SZMSZ-ben szerintem fogalmazzuk meg konkrétan.
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 határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 4 igen szavazattal 3 fı nem és 7 fı
tartózkodással a testület a határozati javaslatot nem fogadta el. Kérem a Mőszaki
Bizottságot, hogy tárgyalja meg és kerüljön újra testület elé. (10:26:50)
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4. számú napirend: 15/2009. számú elıterjesztés: A
felhatalmazása az önkormányzatot érintı hatósági ügyekben.

Polgármester

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A közigazgatási hatósági ügyekben –különösen az építéshatósági eljárásokban– elıfordulhat,
hogy az önkormányzat érdekeit sértı döntést hoz valamely hatóság, és ez a tény egyszerően
megállapítható. Az ehhez hasonló esetekben a Hivatal korábban azt a gyakorlatot követte,
hogy a fellebbezést a polgármester írta alá, azonban a Közép-magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal álláspontja szerint az ilyen típusú döntéshez a polgármesternek
rendelkeznie kell a képviselı-testület felhatalmazásával. Mivel erre vonatkozó iránymutatást
az SZMSZ nem tartalmaz, kérem a Tisztelt képviselı-testületet, hogy az erre vonatkozó
döntést hozza meg.
Földesi János, képviselı:
A vagyonrendeletünkben van egy kitételünk? Ha nincs, akkor tegyük bele.
Fogadjuk el. Akár rendeletben is.
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 határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 9/2009.(II.06.) számú határozatában elfogadta, hogy Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az önkormányzatot érintı építéshatósági ügyekben, az önkormányzati érdekeket
sértı döntések elleni jogorvoslati eljárásokban (fellebbezés, kereset) eljárjon. (10:31:15)

5. számú napirend: 16/2009. számú elıterjesztés: Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bérleti szerzıdései és díjai.
Budavári László, képviselı:
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság felülvizsgálta az önkormányzati
ingatlanok bérleti és haszonbérleti szerzıdéseit és az érvényben lévı bérleti díjakat.
A bizottság elé terjesztett haszonbérleti szerzıdés mintát a kaució összegének 40 000 Ft-ra
történı emelésével fogadta el a bizottság. A külterületi ingatlanokra vonatkozó bérleti díjat a
bizottság nem változtatta meg. E döntésben az elsıdleges cél a földek megmővelése volt és
az, hogy az önkormányzatnak ez ne kerüljön külön költségébe. A belterületi ingatlanok
esetében a bizottság –szavazategyenlıség miatt– nem tudott dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatát tárgyalja meg, illetve a
belterületi ingatlanok tekintetében határozza meg a bérleti díjat.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A bérleti díjakra két alternatíva van. Külön a belterületre és külön a külterületre.
Bérleti díj javaslat tehát:
Belterület
Hold utca
Önálló telek
Nem önálló telek

1. alternatíva
10 Ft/m2/év
20 Ft/m2/év
10 Ft/m2/év

2. alternatíva
40 Ft/m2/év
50 Ft/m2/év
40 Ft/m2/év

Külterület
Önálló ingatlan
Nem önálló ingatlan

1. alternatíva
4 Ft/m2/év
2 Ft/m2/év

2. alternatíva
20 Ft/m2/év
10 Ft/m2/év

Földesi János, képviselı:
Ezeket a területeket kaszálni kell. A bizottság a külterület kapcsán az 1. alternatívát
támogatta. Belterület esetében a 2. alternatívát támogatom.
Tamás Enikı, képviselı:
Ha nem titkos a testület tagjai közül ki érintett.
Cser Angéla, képviselı:
Ezt még tavaly megkaptuk.
Horányi Márton, képviselı:
Ezen szerzıdések megkötése után kerülhet e kényszer pályára az önkormányzat?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az ingatlanok bérleténél nincsen ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak a bérlet
megszőnésekor. A külterületi termıföldek esetében a haszonbérlet jellegébıl adódóan a
haszonbérletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát csak haszonbérletbe lehet adni.
Egyéb haszonbérlet után elıvételi joga van a haszonbérlınek a területre. Ez csak elıvételi jog.
Horányi Márton, képviselı:
Ezzel csak akkor élhet, ha átfordul a dolog. Mi lenne, ha éves szerzıdéseket kötnénk amit
évente megújítanánk. Akkor nem sérül a vagyon elv.
Emesz Lajos, képviselı:
A bérleti szerzıdésben az áfák elıtti számokat töröljük ki. A lényeg, hogy a bizottság ülésén
patthelyzet alakult ki. Szerintem a belterület 1/a 20-35-20 javaslatot teszek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A szerzıdés tervezetek még átdolgozásra kerülnek.
Budavári László, képviselı:
Most hasított belém a gondolat, hogy a bizottság döntött a tavalyi szerzıdések felmondását és
újabb szerzıdések megkötését. Ugye megtörtént?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt akkor tudjuk felmondani, ha kapunk egy újabb bérleti díj összeget.
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Budavári László, képviselı:
Nem, a tavalyi szerzıdéseket december 31-ig fel kellett volna mondani.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
Egy bérleti szerzıdést nem lehet csak úgy felmondani.
Budavári László, képviselı:
Kértük a hivatalt, hogy ezeket a szerzıdéseket mondja fel, azért hogy tudjuk egységesíteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem a hivatalt, hogy ennek járjunk utána.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Abban igaza van képviselınınek, hogy nem lehet csak úgy felmondani. Meg fogjuk nézni
ıket. Felülvizsgáljuk ıket. Vagy azonnali hatállyal vagy rendkívüli felmondással.
Budavári László, képviselı:
Mi azért beszéltünk errıl szeptemberben, hogy december 31-ig meg tudjon történni.
Földesi János, képviselı:
Van olyan bérlı, aki közmővet köttetett be és ehhez nem kérte a testület jóváhagyását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy módosító indítvány hangzott el: 20-35-20.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosító indítványt?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 7 igen szavazattal 3 fı nem és 4 fı
tartózkodással a testület nem elfogadta el a módosító javaslatot. (10:47:33)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Belterület 2. alternatívát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 9 igen szavazattal 4 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a belterület 2. számú alternatíváját 40-50-40.
(10:48:02)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Külterülettel kapcsolatosan a tavalyi tételeket?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 7 igen szavazattal 7 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület nem elfogadta el, a külterülettel kapcsolatos tavalyi tételeket.
(10:49:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Külterület következik.
Horányi Márton, képviselı:
Én a 2. számút támogatnám, mert mindegyikre földalapú támogatást lehet igényelni, ami
millió körüli értékő.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem. A földalapú támogatások még szántónál is lényegesen kisebbek! Egy hektárról
szántóföldi növénytermesztéssel jó idıjárású évben 100-200 ezer forint hasznot lehet
megszerezni.
Kıvári András, képviselı:
Én nem javaslom hogy a 2. ne szavazzuk meg, mert ekkora eredmény nincs a földekben.
Függetlenül a támogatás mértékétıl. Én nem tudom támogatni ezt a 20 forintot.
Horányi Márton, képviselı:
Általában van konkrét adatod a támogatások mértékérıl?
Kıvári András, képviselı:
Én elfogadom, hogy vannak konkrét információid, de solymár nagyon nehéz terület ezt nem
lehet összehasonlítani az alfölddel. Nem reális a 20 forint /m2.
Dr. Szentkláray Ferenc (Mősz. Biz tag) közbevetése: Körülbelül 140euró/hektár az EU
támogatás összege.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ráadásul itt inkább legelıkrıl van szó.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Külterülettel kapcsolatos 1. alternatívát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 10 igen szavazattal 3 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a külterülettel kapcsolatos 1. számú alternatívát.
(10:57:28)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az eddigi tételeket?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 11 igen szavazattal 2 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 10/2009.(II.06.) számú határozatában elfogadta, hogy a
határozat mellékletét képezı egységes bérleti, haszon-bérleti szerzıdést jóváhagyja
azzal, hogy a haszonbérlet esetén a kaució mértéke 40.000 Ft.
A külterületi földek dija 4, 2 Ft
A belterületi bérleti díj: 40, 50, 40 Ft
(10:58:10)
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A szerzıdésekkel kapcsolatosan meg tudjuk tenni, hogy összegyőjtjük melyik szerzıdést mi
alapján lehet felmondani.
Földesi János, képviselı:
Ha jól tudom úgy szól a bizottsági döntés, hogy kezdeményezze a hivatal az ingatlanjaink
felülvizsgálatát és a szerzıdések felmondását.
Cser Angéla, képviselı:
Nem lehetne elıvételt biztosítani, hogy biztonságban érezzék magukat.

6. számú napirend: 17/2009. számú elıterjesztés: Solymár elkerülı út
nyomvonalának véleményezése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A NIF Zrt. megbízásából az UVATerv Út-, Vasúttervezı Rt. készíti a Budapest-Esztergom
vasútvonal engedélyezési tervei alapján a vasúti pályatest, a járulékos építmények, valamint a
vasúttal kapcsolatos infrastruktúra kiviteli és tenderterveit. A 2008 ıszén engedélyezésre
benyújtott tervek nem tartalmazták Solymár esetében az elkerülı út hídjának terveit, ezért az
UVATerv Rt. a kiviteli tervekkel párhuzamosan készíti az elkerülı út engedélyezési terveit.
Az engedélyezési tervek benyújtásának végsı határideje 2009. április 30.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elkerülı út nyomvonalára a MÁVTI Kft. által az engedélyezési tervben a csatolt vázlaton
vastag szaggatott vonallal szereplı javaslatot adta, melynek módosítását a Településfejlesztési
és Vagyongazdálkodási Bizottság nyilatkozatban kérte a Tervezıktıl, mivel az a
szennyvíztelep jelenlegi és bıvítési területét elvágja egymástól. Az UVATerv a kérést
közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével támogatta.
Az Urban-Lis Kft. az elkerülı útra a Településszerkezeti Terven nyomvonaljavaslatot adott,
melyet az UVATerv elfogadott és továbbdolgozott. Az elkerülı út tervezett nyomvonala,
továbbá a befogadó körforgalmi csomópont decemberben végzett részletes geodéziai
felmérése alapján Lipták Attila új nyomvonaljavaslatot készített, mely a Településszerkezeti
Tervhez képest az alábbiak szerint módosult:
1 a körforgalmi csomópontra rávezetı ív sugarát megnövelték 180 m-re, hogy alkalmas
legyen 70 km/h sebességre
2 a Rókus utcát követı szakaszon az eredeti nyomvonalat délre húzta el a Tervezı,
mivel így nem érint ipari csarnokokat, valamint rakodóvágányokat.
A változtatások érintik továbbá a 0131 hrsz. alatt húzódó patakot, melynek medre korrekcióra
szorul, javasolt átterelése a 0129 hrsz. vélhetıen korábbi patakmederbe, mely önkormányzati
tulajdonú, jelenleg legelı mővelési ágba tartozik.
A megszőnı vasúti töltésre tervezett földút a terepviszonyok, valamint a közlekedésbiztonsági
szempontok miatt az elkerülı útba becsatlakozni közvetlenül nem tud, az elkerülı út töltése
alatt kerülhet átvezetésre.
Földesi János, képviselı:
A Rókus utcai résznél körforgalmat javasolnék kialakítani. Ez egy kereszt alakú terület és ott
megy tovább az új nyomvonal. Ezen az úton fogunk bejönni a településre az új 10 – rıl. Ez
egy balesetveszélyes pont. Most a temetınél mennyit szenvedünk e miatt. Ez egy az MO –hoz
vezetı nagy forgalmú út lesz.
Enczmann László, képivselı:
Mi a helyzet az Akácfa utcával?
Földesi János, képviselı:
Benne van. A felüljáró is bele van tervezve.
Horányi Márton, képviselı:
Az Akácfa utca benne van?
Meg kellene oldani valamilyen elkerülı út kialakítását, hogy ne a fıutcán menjen át a
forgalom nagyrésze.
Földesi János, képviselı:
Benne van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyenlıre, alternatív út kialakítására domborzatilag nincs mód. Az lehetne megoldás ha az
M0 folytatódna.
Horányi Márton, képviselı:
Ez a te véleményed, én mérnököktıl szeretnék szakértıi véleményt kapni a forgalom
elvezetésrıl a település fıutcájáról.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt csak alagút fúrásával lehetne valamit tenni.
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Földesi János, képviselı:
Az Akácfa utcára prioritást kérek, és ez legyen feltüntetve a terveken is.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslat módosításait?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a határozati javaslat módosítását.
(11:16:45)
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 határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 14 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 11/2009.(II.06.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a határozat mellékletét képezı nyomvonal-javaslatot elfogadja, az esetlegesen
szükséges patakmeder-korrekcióhoz hozzájárul.
Az új elkerülı út Rókus utcával való keresztezıdése körforgalommal legyen megoldva.
Felkéri továbbá a fıépítészt, hogy a 0188 és 0147 hrsz. alatt megszőnı vasúti átjárókat
kiváltó – vasúti töltésre helyezett, az Akácfa utcai külterületi lakóingatlanokat feltáró, az
elkerülı út alatt átvezetett – földút elkerülı útba történı bekötésérıl az UVATerv Rt.vel kezdje meg az egyeztetést. (11:17:03)

7. számú napirend: 10/2009. számú elıterjesztés: 2009. évi költségvetési
rendelet tárgyalásának I. fordulója.
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 2009 évi
költségvetés tervezetének mellékleteit.
A költségvetés mellékletei a vonatkozó jogszabályok által elıírt szerkezetben és tartalommal,
a jegyzı irányításával került összeállításra.
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Indoklás a mellékletek tervezetéhez
A költségvetés tervezete a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen készült címenkénti és
szakfeladatonkénti bontásban, majd felösszesítve 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 mőködési kiadásokat nem, csak felhalmozási kiadásokat
finanszírozhatunk.
A tervezet összehasonlítható módon tartalmazza a 2008. és 2009. évi bevételeket és
kiadásokat, valamint az állami költségvetésbıl 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 - mint az állami költségvetés készítésére - jellemzı a
visszafogottság, a szigorú és racionális gazdálkodás.
A személyi jellegő juttatások tervezése során a koncepció elveit követtük.
A dologi kiadások tervezése során többnyire csak a közüzemi díjak infláció követése történt
meg. Egyebekben a tavalyi szintő kiadásokat terveztük.
Az elızı évhez hasonlóan szinte minden intézménynél biztosítja a költségvetés a neveléshez
és oktatáshoz szükséges szakmai anyagok és igény szerinti berendezési és felszerelési tárgyak
(pl. osztálytermek tanulói bútorainak beszerzése, öltözıi berendezések beszerzése,
iratszekrény beszerzése, edények, poharak beszerzése, óvodai fektetı, gyermekszékek,
gyermek asztalok , szertár szekrény stb.) beszerzését és pótlását.
Szőkös anyagi forrás miatt nem kerülhetett sor a várható munkaügyi és egyéb perek
forrásának tervezésére, ezért amennyiben nevezett kiadások évközben felmerülnek, úgy a
Képviselı-testületnek döntenie kell a finanszírozásukat illetıen.
a) A bevételek tervezésénél a következıkre támaszkodtunk:
- költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek – különösen az
állami támogatások tekintetében,
- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.:
helyi adó rendelet stb.,
- a helyi iparőzési adók bevételtervezésénél, a gazdasági válság várható hatásainak
megfelelıen kisebb összegeket terveztünk, mert várhatóan a szőkülı gazdaság szőkülı
bevételeket fog eredményezni a vállalkozások számára is.
- az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi
elıírásai) pl.: kölcsöntörlesztésekre, hosszú távú bérleti szerzıdéseken alapuló bérleti
díjakra stb.-re vonatkozóan,
- hitelfelvételt nem ingatlaneladást pedig szokásosan csak a kisebb telekrészek (reszli
telkek) értékesítésének tavalyi tervezési szintjén állítottunk be
- tapasztalati adatok – egyes esetenként elıforduló bevételek tekintetében.
A bevételek között legnagyobb arányt a mőködési bevételek jelentik
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b) A személyi és dologi kiadások tervezésénél a következıkre támaszkodtunk:
- az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik, pl.:
szociális kiadások vonatkozásában a szociális rendelet, stb.
- az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait,
- tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezı elıírásokra.
c.) A felhalmozási kiadások (ideértve a hiteltörlesztéseket is) a tavalyi megtakarításokkal és
fel nem használt összegekkel összesen 400 millió forint feletti szintre kerülnek.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés alapján a rendelet-tervezetet
tárgyalja meg, majd döntsön a 2009. évi költségvetés tárgyában.
Horányi Márton, képviselı:
Ha nincs itt a pénzügyi iroda vezetıje, akkor ki fog szakmailag felügyelni, és a módosításokat
átvezetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A módosításokat azonnal át tudjuk vezetni, a jegyzıkönyv vezetıje pedig leírja, hogy mik
azok amiket át kell vezetni.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Elnézést kérek, hogy ez ilyen nehézkes, a pénzügyi iroda vezetıjének helyettesítését nem
tudtam megoldani.
A következı fordulóra már tudjuk jelezni, ha valamelyik átvezetéssel probléma van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1. oldal - összesítések:
Enczmann László, képviselı:
Iparőzési adóból az idénre 5 millióval kevesebbet terveztünk be, amit a Pénzügyi Bizottsággal
tárgyalva úgy tudunk elfogadni, ha a hivatal a 70 milliós kintlévıségét behajtja, vagy legalább
is egy részét. Az iparőzési adóban 10 % 38 millió forintos csökkenést javaslok. Ne
csökkentsük a dologi kiadásokat, de egy részét tartalékoljuk a szeptemberi testületi ülésig,
addigra már fogjuk tudni, hogy mi várható. Ha minden rendben van, akkor ezek a tartalék
összegek felszabadíthatóak, illetve olyan arányban, ahogyan az adóbevételek befolynak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Jelenleg 59 millió forint kintlévıségünk van, ami folyamatosan változik, mert mindig fizetnek
be.
Majtényi Tamás, adócsoport vezetıje:
2008. december 31-el 59 millió forint hátralék van. Ennek 47% felszámolás alatt van. Akinek
van valamilye, azt visszük.
Enczmann László, képviselı:
Nem az adócsoport mőködését kifogásoltuk, de azt nem szeretnénk, hogy ha beüt a krah
akkor mőködéshez vegyünk fel hitelt. Errıl szól az egész.
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Horányi Márton, képviselı:
Igaz, hogy van most 400 millió forint, de ebbıl 280 millió tavalyról jött. A mőködési
bevételek mőködési kiadások is. Elıre látóan kellene készülnünk.
Budvári László, képviselı:
Én is támogatom, itt is van jó néhány vállalkozó a testületen belül. Egy sokkal óvatosabb
tervezéssel kell az idén eredményre jutnunk. Javaslom, hogy képezzünk tartalékokat. A
beruházások most kapjanak prioriást.
Földesi János, képviselı:
Az iparőzési adónál nagyságrendekkel fog változni bátornak gondolom a 370 millió bevételt.
Alacsonyabb tervezést javaslok. Nagyobb mértékő tartalékképzést javaslok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosító javaslatot mely szerint az iparőzési adót 30
millió forinttal tervezzük kisebbre?
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 14 fı 8 igen szavazattal 0 fı nem és 5 fı
tartózkodással a testület elfogadta, hogy az iparőzési adót 30 millió forinttal kisebbre
tervezzük. (11:40:25)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt kérem átvezetni.
Horányi Márton, képviselı:
Beszéljünk arról, hogy mibıl fogunk tartalékot képezni. Szerintem ne tartalékoljunk, hanem
zároljuk a dologi kiadások egy részét. Az intézményeknél ez legyen 5%. Szeptemberben már
látni fogjuk, hogy hogyan alakul és akkor fel tudjuk szabadítani. Nem elvonná a testület
ezeket a pénzeket, hanem zárolná, amiket fel tudunk szabadítani.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 13. havi illetmény megszőnése helyett egy jóval alacsonyabb összegő kereset kiegészítés
került bevezetésre, ami önmagában kb.10 milliós megtakarítást jelent.
Horányi Márton, képviselı:
Ez nem megtakarítás, a 13. havi illetménnyel kapcsolatban a PB. Én más információt kaptam
aminek utána néztem és a 6/2009. korm. Rendelet 2§ (2) a bruttó illetmény 1/12 része
legfeljebb 15 ezer forint. Ez rosszul lett tervezve.
Budvári László, képviselı:
Az egyik oldalon a bevételekkel-kiadásokkal kalkulálunk, a másik oldalon a kiadásokat nem
csökkentjük, hanem csak zároljuk ez nem fog negatív eredményt hozni?
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Horányi Márton, képviselı:
Ez attól függ, hogy a költség oldalon mennyire vagyunk konzekvensek. A zárolt összeg benne
marad a költségvetésben csak nem költhetı el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor tehát a 2009. évi költségvetésünkben a dologi keretek 5% zárolásra kerüljenek.
Horányi Márton, képviselı:
Ez az 5% csak kicsúszott a számon én differenciáltan gondoltam a zárolást. Javaslatom:
•
•
•
•
•

Iskola, óvoda, mővelıdési ház, ezüstkor esetében a dologi kiadások 5%
Hivatal esetében a dologi kiadások 10%
A civil támogatási keret esetében 25%
Szociális keret saját részét 25%
Személyi jellegő juttatásoknál a jutalomkeret zárolását a fél éves beszámoló
megtárgyalásáig.

Ezek csak zárolva lesznek, a féléves beszámoló függvényében tudjuk majd megnyitni.
Emesz Lajos, képviselı:
Ebben a felsorolásban aggályos, hogy a dologi kiadásokat kívánjuk zárolni amit ha úgy hozza
az élet és nem tudjuk feloldani akkor nehéz helyzetbe kerülnek az intézmények. Ha 30 millió
forintot szeretnénk tartalékba tenni, akkor azt miért nem a tervezett beruházási keretbıl
teszünk félre 30 milliót? Egyszerőbb ezt megvalósítani.
Budavári László, képviselı:
Én azt gondolom, hogy ez életveszély. Ez számomra elfogadhatatlan. Itt mindenkinek meg
kell húznia a nadrágszíjat. Szerintem, el van maradva Solymár, hogy ezen nem szabad
spórolnunk. Ez lehet, hogy egyszerőbb, de a jelenlegi helyzetben mindenkinek ki kell venni a
részét.
Emesz Lajos, képviselı:
Rendben van, hogy mindenkinek spórolnia kell, de eleve az elkészített költségvetési javaslat
már egy igen meghúzott költségvetés és minden tiszteletem az intézményvezetıké, ha ezt
tartani tudják. A beruházásoknál a számok nem 100%-ak itt biztosan lesz mozgásterünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 6/2009. kormány rendelet 24,5 millió forint körüli kötelezettséget ró az önkormányzatokra,
viszont a 13. havi illetmény megvonásával 32,5 millió körüli megtakarítást hoz.
Finanszírozásban a bevétel változás 32,5 millió, az egésznek az egyenlege: 40.2 millió
Horányi Márton, képviselı:
Akkor miért nem lett ez eleve betervezve?

25

Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ismerjük ezt a rendelet és tudtuk a kereset kiegészítést, de akkor még nem láttuk hogy melyik
törvény helyezte hatályon kívül a ktv. azt a paragrafusát ami a 13. havira vonatkozik. Valóban
a PB ülése után kaptuk meg azt a közlönyt, amiben ez benne volt. pusztán e miatt nem
terveztük. A kereset kiegészítést teljes egészében lefinanszírozza az állam.
Hadd mondjam el, hogy a közalkalmazottak úgy érzik, hogy bőnbakok ebben az egész
helyzetben. Pontosan látjuk hogy mennyivel csökkent a köztisztviselık és közalkalmazottak
bére. A jutalomkeret egyáltalán nem nagy, ez egy pici mozgásteret ad. İk is nagyon nehéz
helyzetben vannak, ráadásul kevesebb a bérük. Én szeretném ha a személyi rész kimaradna
ebbıl a zárolásból. A dologi kiadások is nagyon pontosan lett tervezve.
Dauner Henrik, képviselı:
Más cégeknél sokkal rosszabb a helyzet, sok olyan vállalkozás van, ahol a létszámleépítések
sora valósul meg, aki mégis marad annak a havi fizetése 20-25% csökkent. Én úgy látom,
hogy nekünk is ez irányban kellene gondolkodnunk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Vannak cégek, akiknek rosszul megy, de a gyerekek iskolába járnak, az anyakönyvnek
mőködnie kell, a szabálysértéseket ugyan úgy intézni kell az nem lesz kevesebb. Ezeket a
feladatokat el kell látni, és emellett nagyon komoly probléma az, hogy fizikailag embereknek
csökken a bére. Nagyon nehéz itt tartani embereket ezekért a bérekért.
Budavári László, képviselı:
Nagyon rossz szájízet érzek a jegyzı asszony és a te részedrıl. Nézzen mindenki maga körül.
A Solymáron lévı vállalkozások milyen szinten érzik a válság hatását. Ma mindenkinek
kötelessége kivenni a részét a takarékossági programból. Egységesen kell, hogy ezt
magunkkal vigyük.
Emesz Lajos, képviselı:
Ha egy cégnél elbocsátások vannak a cég belügye, ez egy önkormányzat ami intézményeket
mőködtet. A mi felelısségünk nagyobb egy vállalkozásnál. Itt muszáj, hogy menjen.
Budavári László, képviselı:
Erıs túlzás, ha az 5% bármelyik intézményt mőködésképtelenné tenne ezt nem hiszem el.
Vissza kell venni. Takarékoskodni kell.
Földesi János, képviselı:
Igaz, hogy az a vállalkozás belügye, de ık nem fognak beruházni. Amit az Ágnes
megfogalmazott, nem a béreket akarjuk visszavonni, csak a dologi kiadásokat fogjuk vissza.
Reálisnak tartom az 5% visszatartást. A mértéken lehet vitatkozni. Nem akarunk elbocsátani,
csak a dologi kiadásokat fogjuk vissza, idıarányosan.
Tamás Enikı, képviselı:
Nem volna jó, ha a tartalékkeretet növelnénk?
Dauner Henrik, képviselı:
Kizárólag arról van szó, hogy takarékoskodjunk, ezért a dologi kiadások egy részét zároljuk.
Emesz Lajos, képviselı:
Tiltakozom az ellen, hogy a szociális keret 25% nem lehetséges.
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Horányi Márton, képviselı:
Minden területnek egyformán kell viselnie a terheket.
Gaal Gergely, képviselı:
Ha már a gazdasági válságot figyelembe vesszük akkor a beruházásoknál is vegyük
figyelembe.
Budavári László, képviselı:
Aki megteheti, annak most kell beruháznia.
Novoszádek János, képviselı:
Globálisan el kell fogadnom az érvelést, de mi van akkor ha még érnek bennünket
meglepetések az állam részérıl. A közalkalmazottak olyan körülmények között tudjanak
létezni, ami megfelelı. Tavaly a beruházásokból szinte nem csináltunk semmit.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tavaly több 10 millió forintnyi beruházás valósult meg.
Cser Angéla, képviselı
Ennek a Horányi- csomagnak
Horányi Márton, képviselı:
Ezt kikérem magamnak.
Cser Angéla, képviselı
Semmi elítélıt nem akartam mondani, ezeket a tételeket részletekben szavazzuk meg.
Szeretném, ha a szociális keret terhére nem zárolnánk.
Dauner Henrik, képviselı:
A többi önkormányzat esetében azt látom, hogy saját büzsébıl semmit nem tesznek hozzá.
Enczmann László, képviselı:
A teljes jutalomkeret zárolásával nem értek egyet.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Én azt szeretném kérni, hogy a jutalomkeret ne zároljuk, ha már mindenképpen muszáj akkor
csak 50%-t és ne az egészet, mert szeptember még nagyon messze van.
Enczmann László, képviselı:
A személyi kiadásoknál és a jutalomkeretnél 75% meghagynám és 25% zárolnám.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kıvári András, képviselı elmegy.
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e személyi ügyekben a jutalomkeret zárolását 25%-ban?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 8 igen szavazattal 2 fı nem és 3 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a személyi ügyekben a jutalomkeret zárolását 25%ban a szeptemberi beszámolóig. (12:29:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az iskola, óvoda, mővelıdési ház, ezüstkor esetében a
dologi kiadások 5% zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 10 igen szavazattal 1 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület elfogadta, az iskola, óvoda, mővelıdési ház, ezüstkor a
hivatalon kívüli intézmények esetében a dologi kiadások 5% zárolását a szeptemberi
beszámolóig. (12:29:58)
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 hivatal esetében a dologi kiadások 10% zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és 4 fı
tartózkodással a testület elfogadta, hogy a hivatal esetében a dologi kiadások 10%
zárolását a szeptemberi beszámolóig. (12:30:16)
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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 civil támogatási keret esetében a dologi kiadások
25% zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 9 igen szavazattal 2 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a civil támogatási keret esetében a dologi kiadások
25% zárolását a szeptemberi beszámolóig. (12:30:38)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a szociális keret saját rész esetében a dologi kiadások
25% zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 8 igen szavazattal 5 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a szociális keret saját rész esetében a dologi kiadások
25% zárolását a szeptemberi beszámolóig. (12:31:02)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyszerősítjük a tárgyalási sorokat. A számlavezetési díj a tavalyi szinten legyen
meghatározva. 2000. forintot kap az alkalmazott azért, mert bankszámlára utalják a fizetését.
Ez a tavalyi. Az idén ezt is megadóztatják. A pénzügyi iroda felemelte 3000 forintra amit a
PB nem fogadott el. Milyen számon tervezzünk?
Novoszádek János, képviselı:
A közalkalmazottaknak kötelezı volt, hogy számlát nyissanak.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A Ktv –ben benne van, hogy a munkavállalót nem terhelheti többletköltség azért, mert
bankszámlára kapja a pénzt.
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Földesi János, képviselı:
Ezt a növekményt el tudom fogadni. Én javaslom, hogy ez ne jelentkezzen az
önkormányzatnál.
Javasolnám, hogy a képviselıi tiszteletdíjakat 100% zároljuk.
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 Pénzügyi Bizottság által javasolt 2000 forintot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 1 igen szavazattal 7 fı nem és 5 fı
tartózkodással a testület nem fogadta el, a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy a
számlavezetési díjra adott összeget a köztisztviselıknek és közalkalmazottaknak 2000
forintra tervezzük. (12:38:50)
Tehát marad a 3000 forint.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Üdülési csekk tavalyi szinten és a Cafetéria tervezése.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Azért szeretnénk, mert a falugazda csoport most csak az étkezési jegyeket terveztük be és ha
most betervezzük nekik az üdülési csekket is akkor lesznek ugyan azon a szinten mint a többi
közalkalmazott.
Budavári László, képviselı:
Amit eddig a többiek megkaptak azt ık nem?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ez így van.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azért vesszük ezeket elıre, hogy ne keljen soronként bogarászni.
Budavári László, képviselı:
Amit eddig a többiek megkaptak azt ık nem, vannak még ilyenek?
Van még ilyen csoport?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nincs.
Egységesen is tudunk szavazni.
Novoszádek János, bizottság:
Az Oktatási Bizottság javasolta a caffetéria rendszer emelését.
30

Budavári László, képviselı:
Itt mindenki egységes juttatási rendszerben részesül?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Nincs különbség.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
170.000 caffetéria / személyek, köztisztviselıket nem értve ez alatt. Az Oktatási Bizottságnak
200.000 forint volt a javaslata.
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 nem köztisztviselık esetében a caffetéria rendszert
200.000 forintba állítsuk be, egységesen?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 11 igen szavazattal 1 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, az Oktatási Bizottság azon javaslatát, hogy a nem
köztisztviselık esetében a caffetéria rendszert egységesen 200.000 forintba állítsuk be.
(12:55:29)
Földesi János, képviselı:
Javasolnám, hogy a képviselıi, bizottsági tiszteletdíjakat 100% zároljuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Földesi János képviselı úr javaslatát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a képviselıi és bizottsági
tiszteletdíjakat 100% zároljuk a szeptemberi beszámolóig. (12:56:43)
31

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Sportcsarnok bérleti díj 5 millió+ ÁFA.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e sportcsarnokot bérleti díját?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a sportcsarnok bérleti díját 5 millió
+ÁFA értékben. (12:57:48)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
2008. évben alapított önkormányzati díjak.
Novoszádek János, képviselı:
A „Solymárért” kitüntetésre szánt összeg már betervezıdött a Mővelıdési Ház –
önkormányzati rendezvényeknél. Az maradjon ott.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az önkormányzati díjak fedezetét állítsuk be?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az önkormányzati díjak fedezetének
beállítását. (12:59:12)

32

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymárért díjak tervezése.
Horányi Márton, képviselı
Ez így törvényes.
Novoszádek János, képviselı:
Ez legyen az önkormányzati rendezvényeknél.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az Solymárért díjak tervezését?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a Solymárért díjak tervezését a
hivatalnál. (13:00:54)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Polgármesteri keret 1,5 millió forinttal való csökkentése.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a polgármesteri keret csökkentését?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 7 igen szavazattal 2 fı nem és 4 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a polgármesteri keret 1,5 millió forinttal való
csökkentését. (13:01:35)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Gyermektánc fesztivál szervezésére 1,5 millió forintos keret.
Novoszádek János, képviselı:
8,5 milliót ezzel a 1,5 millióval emeljük meg és ez is a mővelıdési háznál van betervezve.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 1,5 millió forint betervezését?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a gyermektánc fesztivál 1,5 millió
forinttal való emelését. (13:03:14)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pilis TV mősorkészítés, havi 300.000 forint bruttó összeg. Tavaly 10 hónapra szólt. A
bizottság 600.000 forintos csökkentést javasolja.
Budavári László, képviselı:
Ezt nem értem, miért 10 hónap? Hiszen ık nem mennek szabadságra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor ez a döntés márciustól lépett életbe, ezért 10 hónap. Azt kérték, hogy 12 hónapot
számoljunk.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e azt hogy 3.600.000 /év szolgáltatás díjat?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 6 igen szavazattal 4 fı nem és 3 fı
tartózkodással a testület nem fogadta el, a Pilis TV 3.600.000 forint /év szolgáltatási
díjat. (13:06:22)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a PB javaslatát.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e azt hogy 3.000.000 /év szolgáltatás díjat?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 7 igen szavazattal 5 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a Pilis TV 3.000.000 forint /év szolgáltatási díjat.
(13:09:02)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Helytörténeti Győjtemény támogatása.
Az oktatási azt javasolta, hogy 500.000 forinttal emeljük meg a támogatást.
Novoszádek János, képviselı:
A tulajdonosnı panaszkodott, hogy hatalmas a gázszámla. A pénzügyi iroda vezetıje
javasolta az 500.000 forintos emelést.
Horányi Márton, képviselı:
Én javaslom, hogy szavazzuk meg és zároltassuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e azt hogy 500.000 forintos emelést és az összeg
zárolását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 10 igen szavazattal 2 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a Helytörténeti Győjtemény 500,000 forintos
emelését és az összeg zárolását a szeptemberi beszámolóig. (13:12:50)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Iskolai tánccsoport utazás támogatása 900.000 forint.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az iskola tánccsoportja támogatása 900.000 forint?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület elfogadta, az iskola tánccsoport támogatását 900.000 forinttal.
(13:13:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PB javasolta, hogy a csatorna bérleti díját rakjuk vissza a költségvetésbe.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, hogy a csatorna bérleti díját rakjuk vissza a
költségvetésbe. (13:13:50)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kiszámlázott vízdíj bevételek 490.000 forinttal tegyük vissza a költségvetésbe.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A kiszámlázás megtörtént, de vannak még tisztázatlan részek.
Rétfalvi József, képviselı:
Az Erdı alja utca utolsó teleknél nincs vízóra. Ezt kellene leellenırizni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy kiszámlázott vízdíjat rakjuk vissza
a költségvetésbe. (13:15:28)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Hiteltörlesztés csökkenés banki értesítés alapján.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hiteltörlesztés csökkenés banki értesítés
alapján. (13:16:40)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Rendszeres pénzbeli ellátások. 6,780.000 millió forintos csökkenés.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a rendszeres pénzbeli ellátások
6,780.000 millió forintos csökkentését. (13:17:42)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Eseti pénzbeli ellátások. 750.000 forintos kiadásnövekmény
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az eseti pénzbeli ellátások 3.750.000
forintos kiadásnövekményét. (13:17:58)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szemétszállítás díja.
Ezt még a közbeszerzés lebonyolítása miatt nem tudjuk tárgyalni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Túlóra korrekció.
Novoszádek János, képviselı:
Ha megnézitek az iskola személyi juttatások részét, akkor az eredetit kellett tervezni. A 2008.
évi tény 2 millió forinttal több. A tantárgyfelosztásnál vannak olyan szak párok ahol úgy
alakul néhány kollégának a túlórája amiket ki kell fizetni. Azt kérjük, hogy ne az eredeti
elıirányzatot, hanem a tavalyi tényt tervezhessük: 6. 355.000 forint szerepeljen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 9 igen szavazattal 1 fı nem és 3 fı
tartózkodással a testület elfogadta, az iskola túlóra korrekcióra vonatkozó 6.355.000
forintos kérését. (13:22:10)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pénzügyi Bizottság kérte a 2009. évi nyugdíjazások fedezetének kiszámítását. Ha jól tudom
ez egy 8 millió körüli tétel.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Pénzügyi Bizottság javaslatát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a Pénzügyi Bizottság 2009. évre
vonatkozó nyugdíjazások fedezetével kapcsolatos számítását. (13:22:35)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztasági meszelés az iskolában 1.554.300 forint lett betervezve. Ez a növekmény.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az iskolában végrehajtandó tisztasági
meszelés 1.554.300 forintos növekményét. (13:23:22)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tankönyvtámogatás 480.000 forint.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a tankönyvtámogatás 480.000 forintos
növekményét. (13:23:43)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezüstkor munkaruha törvény alapján 60.000 forint.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az Ezüstkor munkaruha 60.000
forintját. (13:24:22)
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Hangszerbeszerzés 1.200.000 forint.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az iskola hangszerbeszerzését 1.200.000
forint értékben. (13:24:51)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A költségvetés tárgyalását ezzel lezárom. A következı Pénzügyi Bizottságra valamennyi
testületi módosító döntés kerüljön átvezetésre.
Emesz Lajos, képviselı:
Az egyéni módosító javaslatokat most terjesszük elı?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A képviselık egyéni javaslatát a Pénzügyi Bizottság következı ülésén minden képviselı
elmondhatja.
Marlokné Cservenyi Magdolna, képviselı:
A NKÖ nevében szeretném megköszönni a képviselı testület támogatását, és úgy tartom
helyesnek, hogy következı ülésünkön mi is megtárgyaljuk a képviselıi tiszteletdíjjal
kapcsolatos zárolási ötletet.
Rétfalvi József, képviselı:
A beruházással kapcsolatos 18. számú elıterjesztést a PB- fogjuk tárgyalni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Most.

8. számú napirend:
beruházások.

18/2009.

számú

elıterjesztés:

Önkormányzati

Rétfalvi József, képviselı:
A Mőszaki Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a
2009. február 04-én megtartott összevont bizottsági ülésén a település elkövetkezendı éveiben
megvalósítható beruházási javaslatait vitatta meg.
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A bizottsági ülésen meghozott határozati javaslat:

30/2009.(II. 04.) MTVB. számú Határozat:
Solymár Nagyközség Képviselı-testületének Mőszaki Bizottsága, valamint a
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megállapítja, hogy a Kisiskola „B”
épületének, az Óvodáknak, a Bölcsıdének, az Egészségháznak, valamint a Polgármesteri
Hivatalnak, és a Mővelıdési Háznak beruházásaira megoldást kell találni.
A Bizottság javasolja, hogy a fenti beruházásoknál induljon el tervezési és tárgyalási szinten a
munka. A beruházásokhoz a Képviselı-testület hitelkeret összeget határozzon meg, és ehhez
felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan pénzügyi lehetıséget, amelynek
alapján ezeket a beruházásokat el lehessen indítani. A Bizottság felkéri a Képviselı-testületet,
hogy hatalmazza fel a Mőszaki Bizottságot a fenti beruházások párhuzamos elindítására a
mielıbbi megvalósítás érdekében.
Tamás Enikı, képviselı:
Mi alapján súlyozunk?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyik a fontossági sorrend, a másik, hogy milyen szakmai szinten van elıkészítve az adott
beruházás.
Enczmann László, képviselı:
Az óvodával kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy növeljük két csoporttal? Még ebben az
évben el akarjuk e indítani ezt a plusz két csoportot vagy sem. Ha el akarjuk elindítani akkor
be kell terveznünk a költségvetésbe.
Budavári László, képviselı:
Szerintem, most ne menjünk bele részletesen és döntsük el, hogy szükséges-e vagy sem. Ha
igen, akkor indítsunk el.
Enczmann László, képviselı:
Most el kell döntenünk, hogy meg akarjuk e valósítani még ebben az évben?
Földesi János, képviselı:
Itt most csak elvi döntést hozzunk.
Novoszádek János, képviselı:
Az egészségház, szociális gondozó is beszúrhatom a beruházások közé?
Rétfalvi József, képviselı:
Természetesen.
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 határozati javaslatot?
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Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 12/2009.(II.06.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a Mőszaki Bizottság valamint Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
javaslata alapján kezdeményezi, a községi iskola „B” épület, az óvodák, a bölcsıde, az
egészségház és szociális gondozó, valamint a polgármesteri hivatal és a mővelıdési ház
beruházások megvalósítását. (13:35:17)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Felkérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy a beruházásokkal kapcsolatos hitelkeret összegét
vizsgálja meg.
Horányi Márton, képviselı:
A keretet határozzuk meg, hogy mi után járjak el. Én javasolok 1 milliárd forintot.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az eredeti javaslat 600 millió forintos hitelkeret.
Budavári László, képviselı:
Szeretném, ha a feladatokhoz személyeket is határoznánk meg, hogy a feladatok ne ússzanak
el.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ezt meg fogjuk beszélni. Sokkal fontosabb a döntéshozatal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 1fı
tartózkodással a testület elfogadta, a 600 millió forintos hitelkeret beállítását. (13:38:48)
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 600 millió forintos hitelkeretet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 06-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 13 fı 13 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 13/2009.(II.06.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta,
hogy a Mőszaki Bizottság valamint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Bizottság javaslata alapján felkéri a Pénzügyi Bizottságot – hogy a megállapított 600 M
Ft hitel-keret figyelembevételével –, dolgozzon ki olyan pénzügyi konstrukciót, mely
biztosítja, hogy a 12/2009. (II. 6.) sz. képviselı-testületi határozatban felsorolt
nagyberuházások megkezdıdhessenek. (13:38:56)
Horányi Márton:
Régi és le nem zárt építéshatósági ügyekrıl tájékoztatást kérek.
Babakötvénnyel mi a helyzet? Hány ilyen szerzıdést kötünk, hol tartunk?
Van e valami jogi akadálya, hogy a hısök utcai patak medrét az adott telken lakók önerıbıl
kiköveznék de a hivatal nem engedi, ez miért van?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tájékoztatást a Hivatal tud adni, tudomásom szerint lényegesen javult a hátralékos ügyszám.
A „Babakötvény, mint életkezdési támogatás 50 ezer Ft születésenként. Évi pontos számáról
nem tudok konkrét adatot de több tíz eset.
A patakmeder kérdése a Mőszaki iroda hatásköra. Természetesen ezeknek utána nézünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek bármilyen megjegyzése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
Solymár, 2009. február 06.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
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…………………………………..
Dr. Szente Kálmán
polgármester
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Dauner Henrik
képviselı
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képviselı
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