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Kıvári András, képviselı
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
1) 1/2009. sz. elıterjesztés: A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos
átlagértékeirıl szóló 16/2006.(III.6.) számú helyi rendelet hatályon kívül helyezése
(aljegyzı)
2) 2/2009. sz. elıterjesztés: Hutweide 11. tömb övezeti besorolásának módosítása
(fıépítész)
3) 3/2009. sz. elıterjesztés: Mátrai Márton kérelme a 179/2008. (XII. 12.) sz. képviselıtestületi határozat megváltoztatására (településfejlesztési és vagyongazdálkodási
bizottság)
4) 4/2009. sz. elıterjesztés: Hozzájárulás a Budapest-Esztergom vasútvonal bıvítése
beruházáshoz (fıépítész)
5) 5/2009. sz. elıterjesztés: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest-Esztergom vasútvonal
bıvítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra (fıépítész)
6) 6/2009. sz. elıterjesztés: Törökkút forrás régészeti munkái (mőszaki bizottság)
7) 7/2009. sz. elıterjesztés: Solymár, Major utca -Vár alatti terület rendezése (mőszaki
bizottság)
8) 8/2009. sz. elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos helyettesítése (Szociális és
Egészségügyi Bizottság)
9) 9/2009. sz. elıterjesztés: A Solymár 89/2 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonba adási
kérelme (határozat kiegészítés) (Polgármester)

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
4. 4/2009. sz. elıterjesztés: Hozzájárulás a Budapest-Esztergom vasútvonal bıvítése
beruházáshoz (fıépítész)
ELFOGADVA: 1/2009-H
5. 5/2009. sz. elıterjesztés: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest-Esztergom vasútvonal
bıvítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra (fıépítész)
ELFOGADVA: 2/2009-H
6. 2/2009. sz. elıterjesztés: Hutweide 11. tömb övezeti besorolásának módosítása
(fıépítész)
ELFOGADVA: 3/2009-H
7. 3/2009. sz. elıterjesztés: Mátrai Márton kérelme a 179/2008. (XII. 12.) sz. képviselıtestületi határozat megváltoztatására (településfejlesztési és vagyongazdálkodási
bizottság)
ELFOGADVA: 4/2009-H
8. 1/2009. sz. elıterjesztés: A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl
szóló 16/2006.(III.6.) számú helyi rendelet hatályon kívül helyezése (aljegyzı)
MEGALKOTVA: 1/2009-R
9. 6/2009. sz. elıterjesztés: Törökkút forrás régészeti munkái (mőszaki bizottság)
VISSZAVONVA
10. 7/2009. sz. elıterjesztés: Solymár, Major utca – Vár alatti terület rendezése (mőszaki
bizottság)
ELFOGADVA: 5/2009-H
11. 8/2009. sz. elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos helyettesítése (Szociális és
Egészségügyi Bizottság)
ELFOGADVA: 6/2009-H
12. 9/2009. sz. elıterjesztés: A Solymár 89/2 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonba adási
kérelme –határozat kiegészítés (Polgármester)
ELFOGADVA: 7/2009-H
Kérdés: Rétfalvi József, Encmann László, Földesi János, Tamás Enikı
Interpelláció: Budavári László, Kıvári András
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tisztelt Képviselı-testületi tagok a mai 2009. évi elsı nyilvános ülésünket ezennel
megnyitom.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı, hiányzik 4 fı, tehát a Képviselıtestület határozatképes.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretném megkérdezni, hogy ki lesz az a két fı, aki ennek az ülésnek a jegyzıkönyvét
hitelesíteni fogja?
Emesz Lajos, képviselı:
Én elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
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Dauner Henrik, képviselı:
Én is elvállalom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem szavazzunk, hogy egyetértünk –e a hitelesítık személyével?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az ülésrıl készülı jegyzıkönyvet
Dauner Henrik - és Emesz Lajos, képviselı urak hitelesítsék. (09:26:35)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Rétfalvi József, képviselı:
Köszönöm szépen.
Szeretném bejelenteni, a Vagyonnyilatkozatokat Nyilvántartó Bizottság nevében, hogy
minden képviselı eleget tett kötelezettségének, leadta vagyonnyilatkozatát.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
A vonatkozó jogszabályok szerint, ha a képviselık január 31-ig nem adják le vagyon
nyilatkozataikat, akkor nem vehetnek részt a szavazásban.
Gaal Gergely, képviselı:
Köszönöm szépen.
Tekintettel az év elsı ülésére pár dolgot szeretnék elmondani. A tavalyi év sok tekintetben a
válság éve volt, sajnos az idei évre sokkal rosszabb kilátásaink vannak éppen ezért a kis
közösségeket sokkal nagyobb felelısség terheli így az önkormányzatokat is. Ezért én azt
szeretném kérni, hogy ebben az évben tegyük félre az ellentéteket. Szeretném hinni, hogy az
idei évben a testületen belüli személyes viszonyok rendezettebbek lesznek, hiszen ezt
Solymár Nagyközség lakosai megérdemlik..
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslom, hogy a 4. és 5. napirendi pontokat vegyük
elıre, mert az abban érintett Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt valamint a MÁVTI
szakemberei eljöttek hozzánk, ezért ezeket a pairendi pontokat vegyük 1. és 2. napirendi
pontnak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 4. napirendi pontot 1. számú napirendként.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 4. napirendi pontot 1. napirendi
pontként tárgyaljuk. (09:30:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 5. napirendi pontot 2. számú napirendként.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 5. napirendi pontot 2. napirendi
pontként tárgyaljuk. (09:30:33)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2. napirendi pontot 3. számú napirendként.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 2. napirendi pontot 3. napirendi
pontként tárgyaljuk. (09:30:49)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 3. napirendi pontot 4. számú napirendként.
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 3. napirendi pontot 4. napirendi
pontként tárgyaljuk. (09:30:59)
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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. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a módosított napirendet. (09:31:09)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.

1. számú napirend: 4/2009. számú elıterjesztés: A 2009. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet.Hozzájárulás a Budapet-Esztergom vasútvonal
bıvítése beruházáshoz.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A NIF Zrt. projektvezetı mérnöke, Szentkereszti Sándor 2009. január 12.-én megkereste a
Fıépítészt, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzata a Budapest-Esztergom vasútvonal
korszerősítése kiemelt beruházáshoz hozzájárulását adja.
A Budapest-Esztergom vasútvonal átalakítása elıvárosi vonallá elıfeltétele a magas
urbanizáltsági fokú Észak-Budai agglomerációs régióban a közösségi közlekedés
korszerősítésének. A jó szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés kielégíti a település
magas mobilizációs igényét, ezáltal hosszú távon teret nyerhet az egyéni közlekedéssel
szemben. A fejlesztés sokrétő, a vasútpályán közlekedı jármővek sebességének növelésén
túlmenıen magába foglalja a megállóhelyek számának és szolgáltatási színvonalasnak
növelését, valamint a vasútvonalra ráhordó infrastruktúra (rávezetı utak, P+R parkolók)
fejlesztését.
A vasútvonal korszerősítésének elsı lépése az Északi-Vasúti-híd és Piliscsaba állomások
közötti vonalszakasz átépítése, mely eredményeképp az ívkorrekciókkal kialakított
kétvágányú vasútvonalra tervezett sebesség a jelenlegi 60 km/h sebességrıl 80 illetve 100
km/h sebességre nı.
A pályatesten túlmenıen az állomás is korszerősítésre kerül, továbbá Solymáron két további
megállóhely (PEMÜ és Akácfa u. megálló) létesül. Az állomás és a megállóhelyek mellett
P+R parkolók épülnek.
A meglevı átjárókat a beruházás keretében átépítik, illetve külön szintő átjárókkal váltják ki.
A korszerősítés lehetıséget biztosít a késıbbiekben a vonalszakasz villamosítására.
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság az elmúlt évben 2 rendkívüli ülésen
tárgyalta a vasútvonal korszerősítésének környezetvédelmi és területhasználati kérdéseit. A
döntés-elıkészítési feladatokat a Mőszaki Iroda látja el, mely folyamatosan egyeztet a vasúti
létesítmények mőszaki tartalmára és a kisajátítási tervekre vonatkozóan a MÁVTI Kft.-vel, a
kapcsolódó közútfejlesztések mőszaki tartalmára vonatkozóan az UVATerv Zrt.-vel, valamint
a beruházás lebonyolításával kapcsolatosan a NIF Zrt.-vel.
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Csernyus Lırinc, fıépítész:
Az egyeztetésekben részt vesz az Urban-Lis Kft. is, az engedélyezési tervdokumentáció,
valamint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján a
projekthez igazodóan készül a Szerkezeti Terv Közlekedési munkarésze, továbbá ennek
alapján folynak az egyeztetések a Földkiadó Bizottsággal a külterületi úthálózat fejlesztésérıl.
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Jó napot kívánok mindenkinek.
A Szentendrei út – Piliscsaba vonalszakasz felújítását a Közlekedési Operatív Program 5.
prioritása keretében kívánjuk megvalósítani. A tervek elkészítését két tervezı cég végzi: ez
engedélyezési terveket a MÁVTI Kft. készítette el, illetve a kiviteli tervek készítésére a
Budapest Zrt nyert megbízást. Az engedélyezési tervek elkészítését hosszas egyeztetés elızte
meg, a MÁVTI Kft. többször járt önöknél a polgármesteri hivatalban. A megállóhelyek
kialakítását és annak mőszaki tartalmát illetıen a legfontosabb szempont az volt, hogy a
jelenlegi állomás mellett kapjon a település még egy megállóhelyet. Amennyiben esetleg
szükséges a mőszaki tartalom részletes bemutatása akkor itt vannak a tervezı kollégák. A
beruházást illetıen az a tervünk, hogy még az idén a folyó építési engedélyezési eljárást be
tudjuk fejezni. Ezt követıen szeretnénk – augusztus végére- építési engedélyt szerezni,
amellyel párhuzamosan adnánk be a támogatási kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
részére. A mi belsı ütemtervünk azt tartalmazná, hogy jövı év elsı fél évében a kivitelezési
munkákat megkezdenénk.

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Emesz Lajos, képviselı:
Amikor felújították az északi Duna hidat nem volt benne az elképzelésben, hogy a két
nyomvonal Angyalföldtıl – Piliscsabáig menjen?

Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Az északi Duna híd átépítésére 10 milliárd forint volt elkülönítve. A rendezési tervben nem
szerepel kétpályásítás, csak a mostani pályatest cseréje de erre nem is lett volna elég a keret.
A MÁVTI Kft. készített egy olyan forgalmi tanulmányt is amely kimondja, hogy a
Szentendrei út és Újpest megállóhelyek között elég az egy vágány is.
Az elıbb elfelejtettem elmondani, hogy az UVATE-nak nem csak a kiviteli tervek elkészítése
a feladata, hanem Rákosrendezı – Újpest megállóhelyek között lévı pálya átépítési tervének
elkészítése is. Ez tartalmazza egy másik vágány megépítését is. Itt a 80-s évek végén amikor
megépült ez a megállóhely már a kialakításnál figyelembe vették egy majdani második
vágány kialakítását is. Tehát eddig megépülne a második vágány. A jelenlegi sebesség 60
km/h ról 80 km/h nıne. Szentendrei útnál meg fog épülni egy kitérı kapcsolat amitıl kifelé
megint két vágányú lesz a vonal.
A MÁVTI feladata még a Rákosrendezı – Újpest megállóhely közötti villamosítási tervek
elkészítése is.
Én most nem szeretnék felelıtlenül ígérgetni, de a múlt héten volt a Közlekedési és Hírközlési
Minisztériumban egy egyeztetés: amennyiben forrás rendelkezésre állhat még az 5-s prioritás
keretében akkor lehetséges, hogy a felújítás második ütemében meg tudjuk valósítani a
villamosítást is.
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Budavári László, képviselı:
A Vagyongazdálkodási és Területfejlesztési Bizottság már többször foglalkozott a
tervanyaggal. Ha a Szent Flórián utcán végig megyünk jobbra átfordulva át tudunk menni a
patakon, majd a vasúti töltésen és belül egy földúton lehet megközelíteni azokat a
mezıgazdasági területeket amelyek onnan Óbuda irányában helyezkednek el.
Az új nyomvonal egészen más részen halad majd, amely lemegy egészen a patak vonaláig
ahol nem látszik, hogy lenne valamilyen átjárási lehetıség. Számunkra nem világos hogy az
új nyomvonal elkészülte után, hogyan lehet majd ezt a területet megközelíteni.
Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Természetesen ezt a területet gyalogosan is meg lehet majd közelíteni. A közúti megközelítést
a felüljáróhoz csatlakozó út biztosítja, majd amelynek a tervei most készülnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát arról van szó, hogy a jelenlegi nagy kanyarban a Valkó háznál ki fog menni egy út,
készül a szennyvíz telep mellett egy felüljáró, ami becsatlakozik az Auchan körforgalmához.
Szeretném megkérdezni, hogy a felüljáró benne van a projectben?
Biztos, hogy meg fog épülni?
Mert ha nem épül meg akkor:
Egyrészrıl a solymári vasútállomás feltorlasztja a forgalmat és a temetınél hatalmas káosz
keletkezik.
Másrészrıl a mezıgazdasági területek megközelíthetetlenné válnak.
Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Természetesen a beruházás része. Annyi a különbség, hogy az engedélyezési terv
fáziskésésben van. Hatóság elıtt van a vasúti pálya engedélyezési tervei. Ennek a felüljárónak
az engedélyezési tervét az UVATERV fogja elkészíteni a kiviteli tervekkel együtt.
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Itt nem az az alapvetı probléma, hogy mi lesz ezzel a felüljáróval, sokkal nagyobb gond lesz
az, ha a 10-s út építése elhúzódik. Az építési engedély megszerzését követıen tudjuk csak azt
megnézni, hogy hogyan áll a 10-s út építése. A felüljárót meg fogjuk építeni.
Kıvári András, képviselı:
Amikor Fónagy miniszter úr letette az Ürömi körforgalom alapkövét, vagy itt van a Megyeri
híd és Szigetmonostor esete. Nagyon aggódom, hogy ez a project elkezdıdik és majd a
semmibe vész. Szeretném megkérdezni, hogy mekkora garanciát látnak önök abban, hogy ez
a beruházás el is készül?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Szeretném megkérdezni, hogy a felüljáró tervezésekor figyelembe veszik a késıbbi villamos
hálózat korszerősítésekor a keresztszelvények méretét is, hogy azok elférjenek?
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Természetesen. A villamos hálózattal kapcsolatosan a problémát nem Solymár jelenti, hanem
Pilisvörösvár, ahol van 2-3 olyan felüljáró, illetve a Piliscsabai alagút, amelynek most folyik a
vizsgálata.
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A garanciával kapcsolatosan pedig azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban a mostani
szabályozási rendszerben 100%, hogy meg fog valósulni a project. Sajnos Budapest
elıvárosainak a többi része még csak most van tervkészítés fázisában.
Pl: Rákosrendezı állomás átépítésének tervezése, Rákospalota – Újpest terveinek a
felülvizsgálata, a Keletibıl induló vágánycsoportnak a kérdései, a P+R parkolók.
Budavári László, képviselı:
Nem mondhatnám, hogy nagyon nyugodt vagyok, nehogy egy MO-t csináljunk megint.
Én sokkal nyugodtabb lennék, ha azt hallottam volna, hogy a felüljáró úgy lesz kialakítva,
hogy azon nem csak gyalogosan, hanem mezıgazdasági gépekkel is át lehet majd menni,
vagy ha nem a hídon akkor alatta. Én most nem látom biztosítottnak, hogy az út egy idıben
épülne meg a vasúti pályatesttel. Nekem az a gyanúm, ha meg is fog valósulni akkor sem egy
idıben. Akkor pedig a köztes idıben mi lesz? Hiszen a mezıgazdasági területeket meg kell
mővelni.
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
A mai jogrend szerint nem tudunk támogatási kérelmet beadni addig, amíg az építési
engedélyek nincsenek rendben. Ha nincsen építési engedély akkor nem tudjuk beadni a
támogatási kérelmet. Ez egy három éves beruházás, itt az útépítést az úttervezést, felüljáró
építését megfelelıen ütemezni fogjuk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én úgy tudom, hogy ezen a szakaszon is lesz olyan átjáró, ami nem felüljárós . A Csısz
utcánál nem lesz felüljáró a PEMÜ megállónál, aminek egyébként valami nevet is ki kell
majd találnunk.
Földesi János, képviselı:
Én azt szeretném kérni, hogy vagy az engedélyezési dokumentációban vagy/és képviselıtestületi határozatban szerepeljen az a kitétel, hogy:
„Az építkezés kapcsán az érintett területek elérhetıségét folyamatosan biztosítani kell.”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Földesi János képviselı társunk határozat módosító
javaslatát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, Földesi János képviselı társunk
határozat módosító javaslatát. (09:54:40)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van-e még egyéb módosító javaslat vagy kérdés ezzel kapcsolatosan?
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Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosított javaslatot?

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú

A Pénzügyi Bizottság áttárgyalta ezt a rendeletet és elfogadhatónak ítélte meg. Egy dolgot
szeretnék jegyzıkönyvezni: a rendelet 9§ (2.) úgy szól, hogy:
„A 2008. évi költségvetési rendeletben foglalt beruházási feladatokkal kapcsolatosan kiadások
feladatonként a 2008. évi maradvány értékek erejéig vállalhatók és teljesíthetık”
Szeretném megkérdezni a pénzügyi irodavezetıt, hogy:
Tételesen be vannak tervezve a beruházásaink, ezért a betervezett beruházási értékekig szól ez
a szabály. Illetve, hogy a felhalmozási maradvány mértékéig szól.
Hrabóczky Mariann, pénzügyi irodavezetı:
Igen a felhalmozási elıirányzat maradványának mértékéig szól.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor ezt javaslom, tegyük bele a rendelet 9§ (2.):
„A 2008. évi költségvetési rendeletben foglalt beruházási feladatokkal kapcsolatosan kiadások
feladatonként a 2008. évi felhalmozási maradvány értékek erejéig vállalhatók és teljesíthetık”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e rendelet ilyetén való módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, az átmeneti gazdálkodás
2009. évi szabályairól szóló rendelet 9§ (2.) módosítását. (09:39:18)
Dauner Henrik, képviselı:
Az ezzel való elszámolásra mikor kerül sor? Az idejét szeretném jegyzıkönyvbe rögzíteni.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az átmeneti gazdálkodásnak pont az a lényege, hogy ha nincsen átmeneti gazdálkodás, akkor
kell egy külön elszámolást csinálnunk.
Hrabóczky Mariann, pénzügyi irodavezetı:
Ez a határidı az átmeneti gazdálkodás lezárulását követi. Ez attól függ, hogy mikor
szavazódik meg a költségvetési rendelet. Ehhez képest kellene egy határidıt meghatározni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Magyar Államkincstárnál március 15 vagy 20- után van az a határidı ameddig az
önkormányzatoknak be kell nyújtaniuk az elfogadott költségvetésüket. Amennyiben ezt nem
nyújtják be akkor az önkormányzat nem kap finanszírozást.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló
rendeletet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 26/2008. (XII.15.) számú rendeletében egyhangúlag
elfogadta az önkormányzat átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályairól szóló rendeletét.
(09:42:02)
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
26/2008. (XII. 15.) rendelete
Az átmeneti gazdálkodás 2009. évi szabályairól
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti
gazdálkodás szabályairól a következı rendeletet alkotja:
1.§
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. január 1-jétıl a költségvetési
rendelet megalkotásáig felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzatot megilletı bevételek
beszedésére és a mőködési kiadási elıirányzatok idıarányos teljesítésére.
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2.§
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. január 1-jétıl a költségvetési
rendelet megalkotásáig felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzatot terhelı mőködési
kiadási elıirányzatok idıarányost meghaladó teljesítésére, amennyiben a kiadások idıarányos
érték fölötti teljesítését jogszabály vagy testületi határozat eredményezi.
3.§
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. január 1-jétıl a költségvetési
rendelet megalkotásáig a finanszírozási körébe tartozó intézmények részére (beleértve a
Polgármesteri Hivatalt is) – az intézmények lehívása alapján – havonta legfeljebb a 10/2008.
(III. 10.) sz. rendelettel megállapított 2008. évi eredeti mőködési elıirányzatuk 1/12-ed
részéig finanszírozhatók.
4.§
A 2008. évi mőködési elıirányzatok maradványa terhére csak a 2008. évben írásban vállalt
kötelezettségek teljesíthetık.
A kötelezettségvállalással vagy felhasználási kötöttséggel nem terhelt maradványok az
átmeneti gazdálkodás során nem használhatók fel.
5.§
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. január 1-jétıl a költségvetési
rendelet megalkotásáig felhatalmazza az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıit a
soros illetmény emelések miatt szükségessé váló átsorolásokat tartalmazó okmányok
kiadására, az emelt illetmények folyósítására.
6.§
Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
önkormányzat pályázataival összefüggı kifizetések teljesítésére a pályázati kiírásnak ill. a
támogatási szerzıdésnek megfelelıen.
7.§
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi költségvetéssel, uniós
forrásokkal összefüggı, önkormányzati forrásbıvítı pályázatokon történı részvételekhez
szükséges intézkedéseket megtegye, kötelezettségeket vállaljon.
8.§

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
önkormányzat feladat ellátáshoz átmenetileg felesleges, többlet pénzeszközök rövid távú
bankbetétekben történı elhelyezésére
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9.§
A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig
(1) új beruházás nem indítható.
(2) a 2008. évi költségvetési rendeletben foglalt felhalmozási feladatokkal kapcsolatosan
kiadások feladatonként a 2008. évi felhalmozási maradvány értékek erejéig vállalhatók és
teljesíthetık.
10.§
Az átmeneti gazdálkodás idıszakában
a) a már korábban megkötött szerzıdésekbıl eredı kifizetések a szerzıdéseknek megfelelıen
teljesíthetık.
b) a már korábban megkötött, több éves pénzügyi kihatással járó hitelszerzıdésekben vállalt
törlesztı részletek (tıke és járulékai) a vállalt kötelezettségeknek megfelelıen teljesíthetık.
11.§
A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2009. évi költségvetési rendeletbe be kell
illeszteni.
12. §
Vegyes és átmeneti rendelkezések
(1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezései Solymár Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetési
rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók.
(3) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik.

2. számú napirend: 194/2008. számú elıterjesztés: Rendeletalkotás a szilárd
hulladék elszállítási díjának megállapításáról.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bek., valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat
Képviselı-testülete rendeletet alkot a lakossági szilárd hulladék elszállítási díjáról.
A rendelettervezet egységes szerkezetben készült, ezért annak utolsó szakasza hatályon kívül
helyezi az elızı évi rendeletet.
A rendelet tervezet a korábbi években elfogadott, kialakult díjtérítési szabályokon,
kedvezmény kategóriákon nem változtatott, egyes rendelkezéseket pontosított, kiegészített.
Jelzem, hogy az adott kedvezményekre önkormányzati forrásból kell fedezetet biztosítani,
valamint, hogy a térítési díjban adott ártámogatás Áfa adóalapot képez, melyet az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe szintén be kell állítani.
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Horányi Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A javaslat az volt, hogy a szolgáltató felé a mi általunk
ismert KSH inflációs ráta 6,4%, ezt tartjuk elfogadhatónak a testület számára. A lakosság
oldaláról ugyan ez 100 forintra felfelé legyen kerekítve. Ezt a pénzügyi bizottság 4:1
arányban fogadta el.
Enczmann László, képviselı:
Ezt az összeget a közbeszerzési eljárás lezárásáig szabjuk meg.
Földesi János, képviselı:
Mi már korábban hoztunk egy olyan döntést, hogy ameddig a közbeszerzési pályázatok
eredményesen nem zárulnak le addig érvényesek ezek a rendelkezések. Ez csak infláció
követés, ami egyébként is a megállapodásunk része.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pontosan. Abban az esetben, ha ez a közbeszerzés sikeresen és megnyugtatóan lezajlik, akkor
az elsı dolgunk, hogy ezt a rendeletet hatályon kívül helyezzük. Itt szeretném elmondani,
hogy a szolgáltató az elszállítandó hulladék mennyiségére szerzıdik majd a lakossággal.
Háromféle mérető edényzet lesz, 60-120-240 literes. Amikor valaki kifizeti a hulladékszállítás
díját akkor egy címkét fog kapni. A 60 literes edényzet nem fele annyiba fog kerülni, mint a
120 literes, hiszen azért is el kell menni.
Kıvári András, képviselı:
Ha számszakilag vesszük, akkor hogyan fog alakulni az ár, a 100 forintra kerekítés esetében?
Horányi Márton, képviselı:
A korábbi díj 1400 forint volt. Most az inflációval növelt összeg 1486 forintra jött ki és ezt
javasoltuk kerekíteni 1500 forintra.
Emesz Lajos, képviselı:
Én a 6.§ szeretnék hozzá szólni.
A 6.§ (1) bekezdésében található 450 forint kedvezményt 500 forintra,
A 6.§ (2) bekezdésében található 350 forint kedvezményt 400 forintra,
A 6.§ (3) bekezdésében található 210 forint kedvezményt 250 forintra szeretném, ha
változtatnánk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azt ne feledjük el, hogy ha a közbeszerzés lezárul, akkor ezek a kedvezmények már nem
lesznek. Akkor arra van lehetıségünk, hogy a szociális rendeletben külön ennek
kompenzációját megjelentethetjük.
Budavári László, képviselı:
Szerintem elıször a rendeletben kipontozott részeket kellene kitölteni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azok a részek amelyek, amelyekre utalsz a kivetítın már kitöltve láthatóak.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy az alapdíj 1500 forint legyen?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a szilárd
hulladékszállítás alapdíja 1500 forint legyen. (09:55:40)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy a solymári lakosok 100 forintos
támogatását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a solymári lakosok 100
forintos támogatását. (09:56:12)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy a 6.§ (1.) bekezdésében a kedvezmény díját
450 forintról 500 forintra emeljük?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 6.§ (1.) bekezdésében a
kedvezmény díját 450 forintról 500 forintra emeljük. (09:56:52)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy a 6.§ (2.) bekezdésében a kedvezmény díját
350 forintról 400 forintra emeljük?
Szavazás.
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Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 6.§ (2.) bekezdésében a
kedvezmény díját 350 forintról 400 forintra emeljük. (09:57:09)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy a 6.§ (3.) bekezdésében a kedvezmény díját
210 forintról 250 forintra emeljük?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı
nem és 1 fı tartózkodással a testület elfogadta, hogy a 6.§ (3.) bekezdésében a
kedvezmény díját 210 forintról 250 forintra emeljük. (09:57:25)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e hogy a 7.§ (1.) bekezdésében a kedvezmény díját
670 forintról 700 forintra emeljük?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 10fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 7.§ (1.)
bekezdésében a kedvezmény díját 670 forintról 700 forintra emeljük.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 7.§ lévı kedvezmény nem vonható össze a
6.§ lévı kedvezményekkel.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a szilárd hulladék elszállítási díj megállapításáról
szóló rendeletet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 20098. december 12január 23-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 127/20098. (XII.2315.) számú rendeletében
határozatában egyhangúlag elfogadta, hogy
a szilárd hulladék elszállítási díj
megállapításáról szóló rendeletet az alábbiak szerint: (10:00:10)
a Budapest–Esztergom vasútvonal fejlesztése területi beruházás ellen kifogást nem emel.
A vasútvonal korszerősítéséhez hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy a NIF Zrt. a tervezés
és lebonyolítás során a beruházás települést érintı mőszaki tartalma folyamatos szakmai
egyeztetésére lehetıséget biztosítson, a döntéshozatalba Solymár bevonásra kerüljön,
továbbá azzal a feltétellel, hogy az építési idıszaka alatt is folymataosan biztosítani kell
az érintett területek elérhetıségét gyalogosan illetve gépjármővel. (09:54:58)

2. számú napirend: 5/2009. számú elıterjesztés: Tulajdonosi hozzájárulás a
Budapet-Esztergom vasútvonal bıvítéssel érintett önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra.
Csenyus Lırinc, fıépítész:
2008. november 24.-én Solymár Nagyközség Önkormányzata részére a NIF Zrt. és a MÁVTI
Kft. képviselıi átadták a 420/13/2008 számon iktatott Kisajátítási Tervet, egyben
tájékoztatták a Hivatalt a vasútépítéshez szükséges területek megszerzésének menetérıl az
alábbiak szerint.
A területek megszerzése kisajátítást helyettesítı adásvételekkel történik, mely szerzıdéseket a
NIF Zrt. által megbízott ügyvédi iroda készíti elı, majd a NIF Zrt. köti meg a tulajdonosokkal,
köztük az önkormányzatokkal. Ekkor minden terület állami tulajdonba kerül, ezt követıen
pedig a MNV Zrt. határozza meg, mely területek maradnak állami és melyek önkormányzati
kezelésben. Eldöntendı ezért az önkormányzatok részérıl, mely területeket kívánják átvenni a
projekt megvalósulását követıen.
A Kisajátítási Terv véleményezése, a területek átadásához való hozzájárulás, továbbá a
kezelésre történı átvétel témájában a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
külsı közlekedéstervezı szakértık, továbbá a településrendezési eszközöket készítı UrbanLis Kft. bevonásával 2008. december 1.-én ülést tartott, mely során az alábbi területhasználati
döntések születtek.
1. Solymár-belterület 1/1 tervlap (Solymár megálló és átrakodóhely) 7, 39-44. tétel
A Bizottság a kisajátításokkal egyetért, a területátadásokhoz hozzájárul.
2. Solymár-külterület 2/3 tervlap (Szennyvíztisztító telephez vezetı út) 30-38. tétel
A Bizottság a megmaradó zárványterületek (0198/11-15 megmaradó részei) és a
területcseréket (0189/24 és 0189/25 cseréje) követıen a kialakult területek összevonásával
egyetért. A Bizottság elfogadja, hogy a 31-34. tételek összevonása a Kisajátítási Tervben, a
zárványoké pedig a Megvalósulási Tervben történik. A Bizottság javasolja az összevont
zárványok a beruházást követı tulajdonba vételét, mint szennyvíztisztító bıvítési és
hulladékudvar fejlesztési terület.
3. Solymár-külterület 3/3 tervlap (Solymár-PEMÜ megálló, P+R parkoló) 42-56. tétel
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A Bizottság a 42-46 tételek kisajátításával egyetért. Nem ért azonban egyet a 48. tétellel,
mivel az nem a korábbi egyeztetéseknek megfelelı helyen rögzíti a PEMÜ megálló és P+R
parkoló helyét. Kéri, hogy a megálló és parkolója kerüljön a jelenlegi helyétıl keletre, a 06/85
hrsz saját használatú út északi szakaszához közel, érintve a 06/86-06/103 hrsz. ingatlanokat. A
Bizottság javasolja a 0212/2-0212/5 ingatlanok a beruházást követı tulajdonba vételét.
4. Solymár-külterület 1/1 tervlap (útpálya a Szél-hegy mellett) 1-3. tétel
A Bizottság elfogadásra javasolja, hogy a 3587/3 esetében a megvalósulásnál a tervezett rézső
területfoglalása alapján kerüljön az ingatlan rendezésre és a fekvéshatár átvezetésre.
5. Solymár-külterület kisajátítási terv egyeztetési anyaga (az Aranyhegyi-patak melletti
pályaszakasz) 24. tétel
A Bizottság az Aranyhegyi-patak lefedését nem támogatja.
A Hivatal a Vagyongazdálkodási Bizottság fent ismertetett véleményét tartalmazó
állásfoglalást 2008. december 4.-én a NIF Zrt. részére megküldte.
A NIF Zrt. projektvezetı mérnöke, Szentkereszti Sándor 2009. január 12.-én megkereste a
Fıépítészt, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzata korábbi állásfoglalásának megfelelıen
az önkormányzati tulajdonú területek igénybevételével végzendı vasútpálya korszerősítésére
az érintett ingatlanokra vonatkozóan tételes területhasználati hozzájárulást adjon.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Tehát ezek a bıvítések, korrekciók önkormányzati tulajdonú területeket érintenek ehhez
tulajdonosi hozzájárulást kell adnia a képviselı-testületnek. Jobbára utakról van szó, ezekre
javasolta a Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság, hogy adjuk meg a
tulajdonosi határozatot. A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy az Aranyhegyi - patak
lefedéséhez nem járul hozzá.
Budavári László, képviselı:
Valóban a patak lefedését nem támogattuk.
Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Amikor a tervek lefedésrıl beszélnek akkor az nem a vasúti pálya építésével függ össze,
hanem a 10-s út építésével. Itt a patak egy részének zárt szelvénybe helyezésérıl van szó.
Budavári László, képviselı:
Akkor ezt most tegyük végre tisztába.
Az egyik oldalról nagyon szigorúan minden bevasal rajtunk a Natura 2000 kapcsán minden
féle hatóság, úgy hogy semmit nem tudunk csinálni, kerékpár utat nem lehet építeni.
Ugyan ezek az emberek, ugyan ez a hatóság a másik oldalról meg azt mondja, hogy egy
patakot nyugodtan arrébb lehet tenni, be lehet fedni, gyakorlatilag bármit meg lehet vele
csinálni. Akkor itt most mirıl is beszélünk:
Natura 2000 – rıl, vagy arról, hogy vannak magasabb szempontok?
Dauner Henrik, képviselı:
Szeretném tudni, hogy ebben az esetben a tulajdonosi hozzájárulás milyen idıtartamot ölel
fel?
A önkormányzat mit kap cserébe?
A felhagyott pályatest milyen rekultivációval történik majd?
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Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Az engedélyezési tervvel kapcsolatosan készült egy kisajátítási terv, amely ezeket a
kérdéseket rendezte.
A rekultiváció az egy külön ügy, az most az engedélyezési tervvel kapcsolatosan nem készült,
az általában a kivitelezés során készül el. A felhagyott vasúti pályán utat építünk, tehát ezt is
tekinthetjük rekultivációnak.
Dauner Henrik, képviselı:
A tulajdonosi hozzájárulás milyen idıtartamot ölel fel?
Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Síri csend.
Dauner Henrik, képviselı:
Köszönöm szépen, ezt vártam. Jelenleg a MÁV vagy egyéb más közlekedési szervezet állami
szervezet. Ki tudja mi lesz a jövı?
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Az infrastruktúra részére ami kell terület azt meg fogjuk vásárolni és az Államkincstár
tulajdona lesz.
Kıvári András, képviselı:
Szeretném megkérdezni:
Mi újság van a Natura 2000? Önök tervezhetnek, építhetnek, míg Solymár Nagyközség
hosszú évekig blokkolva volt az iparterület kialakításában. Önök hogyan tudták ez elintézni?
A megállóhelyek és a meglévı vasútállomás környékének parkolói esetében figyelembe
vették –e azt, hogy Solymár lakosságának a száma folyamatosan nı, hamarosan eléri a 10-12
ezer fıt?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha jól tudom a project Natura 2000 területet nem érint, talán a patak védıtávolságát érinti.
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
A vonalszakasz átépítésének elızetes hatásvizsgálata 2007. novemberében kezdıdött el. Az
eljárás 2008 novemberében zárult le. A hatóság azt a döntést hozta, teljes hatásvizsgálatra van
szükség, tehát mi még nem kaptunk engedélyt a Natura 2000 területnek a felhasználásra. Ez a
teljes körő hatásvizsgálat nagyjából január végére készül el. Ezt követıen kerül be a KözépDuna Völgyi Környezetvédelmi Felügyelıséghez, aki a szükséges eljárást le fogja
bonyolítani.
A parkolókat illetıen a tervezı egyrészrıl az önkormányzattól kapott információkat
másrészrıl a terület adottságait vette figyelembe. Természetesen amennyiben az
önkormányzat további területek tud felszabadítani, és kéri mi azt belevesszük a beruházási
javaslatba.
Ez a project tartalmazná a buszhálózat átszervezését is. Mi a buszfordulókat, buszmegállókat
ki fogjuk építeni. Pilisvörösváron ki fog épülni egy buszforduló.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az elıbb azt mondták, hogy az Aranyhegyi -patak kérdése nem ennek a beruházásnak a
kérdése, viszont mégis ehhez a beruházáshoz lett megkérve a 0168 hrsz, vagyis az
Aranyhegyi-patak tulajdonosi hozzájárulása. Akkor ez most hogy van?
Nagy András, MÁVTI osztályvezetı:
Mert az Aranyhegyi-patak érinti a vasúti pálya átépítését, de nem a lefedést, hanem egy kis
meder korrekciót jelent. Ez azt jelenti, hogy nem fedjük le csak kicsit arrébb kerül. Ehhez a
hatóságok hozzájárultak. A hatóságok az elején valóban nem voltak együttmőködıek, de
aztán megértették, hogy a vasúti pálya nem mehet irracionális nyomvonalon, azért mert van
egy védett terület. Hozzájárultak, hogy érintsük a területet, csak ehhez kérik a részletes
környezetvédelmi hatástanulmányt ami a biológiai élettérre is kiterjed.
Enczmann László, képviselı:
Úgy gondolom, hogy a határozati javaslat utolsó pontján módosítani kellene. Nekünk el
kellene érnünk azt, hogy ugyan úgy kezeljék az önkormányzatot mint a beruházókat – jelen
pillanatban az államot – és a Natura 2000 ugyan olyan feltételekkel tárgyaljon velünk itt mint
ahogyan a kormánnyal tárgyalt.
Dauner Henrik, képviselı:
A határozati javaslatba kérem belevenni a rekultivációs témát, amit érintett a szervezı úr,
illetve az átadott területeknek a pontosítását tegyük meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e ezt a módosító javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, Dauner Henrik képviselı társunk
módosító javaslatát. (10:17:37)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Enczmann László képviselı társunk módosító
javaslatot, mely szerint adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást a 0168 hrsz. Aranyhegyi-patak
területére is?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, Enczmann László képviselı társunk módosító
javaslatot, mely szerint adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást a 0168 hrsz. Aranyhegyipatak területére is. (10:19:27)
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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 módosított határozati javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 9 igen szavazattal 1 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 2/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy a
Budapest–Esztergom vasútvonal fejlesztéséhez az alábbi önkormányzati tulajdonú
területekre tulajdonosi hozzájárulását megadja:
1 4084 hrsz. kivett út
2 3587/3 hrsz. kert
3 0160 hrsz. kivett közút
4 0158 hrsz. kivett saját használatú út
5 0188 hrsz. kivett közút
6 0189/2 hrsz. kivett szennyvíztisztító
7 0189/3 hrsz. gyep, legelı és kivett út
8 0210 hrsz. kivett közút
9 0209 hrsz. kivett közút
10 0208 hrsz. kivett saját használatú út
11 0186 hrsz Aranyhegyi-patak
Az önkormányzat kéri a rekultiváció során a tulajdonosi viszonyok alakulásáról tételes
lista becsatolását. (10:19:54)
Dauner Henrik, képviselı:
Mikor találkozunk önökkel legközelebb?
Molnár Richárd, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. project régióvezetıje:
Háromszor biztosan:
A teljes körő hatásvizsgálat lakossági fóruma, ahol mi mint beruházó veszünk részt.
Az építési engedélyezési eljárásnak a helyszíni bejárása lesz.
Kivitelezıi bejárás.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én nagyon szépen köszönöm a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. és a tervezıi csapatnak,
hogy eljöttek hozzánk, és akkor tartsuk a kapcsolatot.
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3. számú napirend: 2/2009. számú elıterjesztés: Hutweide 11. tömb övezeti
besorolásának módosítása.
Csernyus Lırinc, fıépítész:
A Hutweide 12/2007. (VII. 22.) számú képviselı-testületi rendelettel elfogadott Szabályozási
Terve értelmében beépítésre szánt terület, azonban a késıbbi lakóterületi funkciónak a
jelenleg meglevı zárkerti ingatlanszerkezet nem felel meg. Módosításra elsı lépésként a
jelenlegi szők lakóutcák esetében van szükség, ezek nem alkalmasak a késıbbiekben
intenzívebben beépülı terület közlekedésének lebonyolítására, ezért a szabályozás
végrehajtásának kezdete a közterület-bıvítések végrehajtása. A Kert u. – Mély u. útépítését
elıkészítı területrendezés lakossági egyeztetésén a 11. tömb 7151/3-7158/1 hrsz. ingatlanok
tulajdonosai jelezték, hogy a jelenleg hatályos Vt-H-8 övezet minimális telekméretre
vonatkozó elıírásainak betartása a telekalakítást ellehetetlenítené. A tulajdonosok az útépítést
megelızı útleadásokhoz csak abban az esetben járulnak hozzá, ha az ajándékozást követıen
megmaradó telekterületek alkalmasak maradnak a telekalakítási eljárásban építési telkek
létrehozására. Az útleadásokat tartalmazó, Földhivatalhoz záradékolásra benyújtott vázrajzok
aláírását, majd a jogi állapottal megegyezı természetbeni állapot helyreállítását a
tulajdonosok csak abban az esetben tudják vállalni, ha az Önkormányzat a Szabályozási Terv
módosításával biztosítja a késıbbi telekalakítási eljárás megindulásának jogszabályi hátterét.
Mivel a jelenlegi tulajdonosi struktúra nem teszi lehetıvé kiegészítı adásvételek nélkül az
elıírt minimális 1500 m2 telkek létrehozását, a tulajdonosok képviseletében Messing György
kérelemmel fordult a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz, hogy a terület
„Településközponti-vegyes” övezetbıl történı átsorolását támogassa.
Mivel a Bizottság az érintett övezetben nem tartja szükségesnek a lakó funkción túlmenıen
intézmény, illetve az OTÉK 16. § (2) szereplı funkciók elhelyezését, az övezeti átsorolást a
területhasználat szempontjait figyelembe véve a tömb további részeire vonatkozó Lke-H-4
övezet kialakítását javasolta, s a 114/2008. (XI.10.) bizottsági határozatot egyhangúan
elfogadta. A javaslat szakmai szempontból támogatandó, mivel a lakóövezet övezeti
paraméterei mellett a beépítés intenzitása, valamint a zöldfelületi arány a településközponti
övezettel azonos marad.
A módosítást követıen a teljes 11. tömbre Lke-H-4 övezeti elıírásit kell alkalmazni.
Gaal Gergely, képviselı:
Ezek a rövidítések nem túl közismertek, megkérhetem fıépítész urat, hogy ismertesse
ezeknek a jelentését?
Csernyus Lırinc, fıépítész:
Vt-H - településközpont, vegyes területet jelent, de magában foglalja azt is, hogy miket lehet
és nem lehet oda építeni.
Pl: üzleteket, intézményeket, szórakoztató egységeket, lakóépületeket lehet, viszont ipari,
zajos gazdasági épületeket nem engedélyez.
Lke-H - kifejezetten kisvárosi lakóövezeti besorolást takar, ami magában foglalja a beépítési
százalék mértékét, hogy oldalhatárosan építhetı-e vagy sem, a színterületi mutatót és az
építmény magasságát is.
Pl: engedélyezi irodák vagy kis boltok lakóépületen belüli mőködését.
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Horányi Márton, képviselı:
Az elıterjesztés elsı oldalán a lap alján szerepel egy olyan mondat, hogy:
„Mivel a Bizottság az érintett övezetben nem tartja szükségesnek a lakó funkción túlmenıen
intézmény, illetve az OTÉK 16. § (2) szereplı funkciók elhelyezését, az övezeti átsorolást …”
Ezek szerint ha hosszú távon nézzük a falu fejlıdését akkor elıbb – utóbb szükséges lesz ezen
a területen intézményi funkcióra terület. Ha ezeket a blokkokat most átminısítjük akkor a
többi tömb tulajdonosai joggal kérhetik majd, hogy az ı területüket is minısítsük át.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a terület eredetileg Vt-H-8 ként lett besorolva. Itt nem sok tulajdonos van, hanem két
hatalmas telek, ahol nagyon jól ki lehet alakítani éttermet vagy üzletet. Az hogy itt a terület
átsorolásra kerüljön az nem csak az itt lakók érdeke, hanem a mi szempontunkból is nagyon
fontos. Méghozzá azért, mert ez kell az útépítéshez és a csomópont kialakításához.
Kıvári András, képviselı:
Kérdezem, hogy a Kert utca- Mély utca mint feltáró út szélességét ez az átsorolás csökkenti?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Növeli, illetve lehetıség lesz a győjtıút megépítésre. A pályatest a tervek szerint 6 méter
széles lesz, mellette zöld felület, járda, csapadékvíz elvezetés.
Tamás Enikı, képviselı:
Komoly aggodalmaim vannak, mert itt most egyetlen egy Hutweidei lakost nem látok.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt a tömbök tulajdonosai esténként Till Angelika kolléganıvel ezzel kapcsolatos
egyeztetéseket tartanak. Sokszor este 9 óráig is itt vannak.
Általában egy nagy vita szokott lenni ez pedig az újonnan kialakítandó utak szélessége.
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 – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület 3/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy támogatja a
Hutweide településrész 12/2007. (VII. 22.) számú képviselı-testületi rendelettel
elfogadott Szabályozási Tervében a 7151/3-7158/1 hrsz. ingatlanokra a jelenleg érvényes
Vt-H-8 övezeti besorolásának javítását Lke-H-4 övezeti besorolásra a Szabályozási Terv
módosításakor. (10:41:48)
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Dauner Henrik, képviselı:
Az 5/2009. számú elıterjesztéssel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy:
Azok a területek, amelyekre tulajdonosi hozzájárulást adtunk azok valóban az
önkormányzaté?
Most hogy megadtuk a tulajdonosi hozzájárulásunkat, akkor holnaptól a földhivatalnál a
tervezés folyamán már a hatóság intézkedhet az ügyben?
Azok a területek, amelyeket a rekultiváció folyamán visszakap az önkormányzat ezeknek a
pontosítása a levegıben lóg.
Javaslatom, hogy ebbe a testületi határozatba egy erısebb feltételt kellene beleszıni, hogy a
rekultivációs területek pontosítása feltétele a földhivatali bejegyzésnek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mi nem mondtunk le a tulajdoni jogunkról. Mi tulajdonosi hozzájárulást adtunk egy
projecthez, ami nélkül a terveket nem lehet beadni.
Dauner Henrik, képviselı:
Erre mondtam, hogy a MÁV jelenleg állami tulajdonban van, erıs a hatás, hogy az elıvárosi
területen mőködık átmenjenek más szervezeti formába. Én kérdeztem, hogy hány évre adjuk,
de választ nem kaptam. Hasonló folyamatok játszódtak le a telefon társaságnál is.
Földesi János, képviselı:
Erre megoldás lehet, ha a bizottság kezdeményez egy olyan elıterjesztést, amiben ezeket a
kérdéseket le lehet kezelni. A kisajátítási terv cm tartalmazza az összes érintett földterületet,
tulajdonosi viszonyokat. Ezt tételesen tanulmányozza át a bizottság, és ha úgy ítéli meg, hogy
van olyan része, amely megerısítésre szorul, akkor elıterjesztésben fogalmazzák meg.

4. számú napirend: 3/2009. számú elıterjesztés: Mátrai Márton kérelme a
179/2008. (XII.12.) számú képviselı-testületi határozat megváltoztatására.
Budavári László, képviselı:
A Képviselı-testület –Klem László és társai indítványára– a 179/2008. (XII.12.) sz.
határozatával vételre ajánlotta fel a 122 hrsz-ú kivett, közterület 244 m2 nagyságú területét, a
vételárat 25.000 Ft/m2+ÁFA+egyéb költségben állapította meg.
Klem László és társai, valamint Mátrai Márton –mint az érintett ingatlan elızı tulajdonosa–
között létrejött megállapodás szerint, ezen költségeket Mátrai Márton viseli. Mátrai Márton a
vételár csökkentésére és a szerzıdéskötés idejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet
terjesztett elı. Kérelmében a több évtizedes használatra és arra hivatkozott, hogy a területet
1983. évben megvásárolta. Az adás-vételre vonatkozó dokumentumot azonban nem tudott
becsatolni és a hivatal –a hivatkozott évben a VB. döntések között– nem lelt fel ilyen
határozatot. Az ügyfél által felsorolt értékcsökkentı tényezık mellett jelentıs értéknövekedés
is felmutatható. A jelenleg 256 m2 nagyságú ingatlanon lévı épület egy részére –a
túlépítettségére és a parkoló hiányára is tekintettel– csak úgy adható fennmaradási engedély,
ha az ingatlan területe növekszik. A mőködési engedély kiadásának elıfeltétele
használatbavételi engedély megszerzése. A területen érvényes minimális telekméret 550 m2, e
jogügylettel az ingatlan méltányolható hiánnyal megközelíti ennek mértékét. A tapasztalatok
szerint a kereskedelmi célú területek értéke jóval meghaladja az átlagos lakótelek értékét.
Fentieket összevetve a bizottság az aljegyzı állásfoglalására támaszkodva javasolta a döntés
meghozatalát. A szerzıdéskötés idejének meghosszabbítását támogatta.
A terület vételárát tekintve a bizottság javasolja a korábban megállapított vételár megtartását.
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Mátrai Márton:
Tisztelt Képviselı-testület én már 27 éve birtokon belül vagyok, illetve a 100 éves pince a
nagyszüleimé volt. 1697-ben megvette a TSZ. 1983-ban visszavásároltam a család ingatlanát.
Az üzlet felsı része már akkor be volt kerítve, amit most polgármester úr 25.000 forint /m2
+Áfa+ egyéb áron számított ki. Én azt szeretném kérni, hogy a 10.000 forint /m2 árat
állapítson meg. A parkoló területét én annak idején a VB titkár segítségével vettem meg. A
mostani parkolót még meg kell növelnem amiért egy millió forintot tudok felajánlani, és
kérem a fennmaradási engedély mielıbbi kiadását.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A fennmaradási engedély a hatóságokra tartozik.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Amikor a Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalt errıl az ügyrıl akkor a hivatalnak több
kérdést tett fel, pontosan azért, hogy megfelelı döntést tudjon hozni. Kérte, hogy nézzük meg
az 1983-s VB határozatok jegyzékét is. Anna átnézte az 1982, 1983, 1984-s Vb határozatok
jegyzékét is és erre vonatkozóan nem talált semmilyen döntést arra vonatkozóan, hogy a
Tanács eladta volna a parkolót.
A bizottság még azt kérdezte, hogy értékcsökkenésként figyelembe kell e venni a folyamatos
használatot?
A tulajdonosnak az értékesítés során az ár megszabásánál nem kell figyelembe vennie.
A folyamatos használatot értékelhetem értéknövekedésként vagy értékcsökkenésként is. Akár
használati díjat is meg lehet állapítani az adott területre visszamenılegesen is.
A testület az ár kialakításában szabadon dönthet.
Horányi Márton, képviselı:
Márton nincs errıl valamilyen papírotok, bár mi?
Mátrai Márton:
Sajnos nincsen, én közben elváltam és sok papírom elkeveredett, de mindenki tudja, hogy a
százéves a nagyapámé volt.
Kıvári András, képviselı:
Itt egy solymári vállalkozóról van szó, aki hosszú évtizedek óta mőködtette ezt a borozót. Ma
Magyarországon jogszolgáltatás van és nem igazságszolgáltatás. Én a igazságot szeretem.
Azzal, hogy a mőködési engedély kiadásához a parkolók létszámát bıvíteni kell, teljesen
egyetértek. De az lenne a kérésem, hogy akkor a hivatal minden egyes esetben ugyan így
járjon el, és ragaszkodjon a parkolók létszámához.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt arról van szó, hogy a tulajdonosváltás miatt új mőködési engedélyt kell kérni, ami miatt
viszont a meglévı teleknagyság már nem megfelelı, mert közben módosultak a jogszabályok.
E miatt kell még területet vennie a százévesnek.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Itt az alapvetı probléma az, hogy a mőködési engedélyek kiadásánál mindig megnézzük van-e
használatba-fennmaradási vételi engedélye az adott ingatlannak, és amire senki sem gondolt,
hogy ebben az esetben nem volt használatba-fennmaradási vételi engedélye a százéves
borozónak.
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Budavári László, képviselı:
A bizottság mindenben fenntartja korábbi álláspontját.
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 – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 8 igen szavazattal 2 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 4/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 179/2008. (XII.12.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 122 hrsz-ú kivett,
közterületbıl 244 m2 területet forgalomképes vagyonná nyilvánít. Ezt követıen fenti
területet Klem László és társai részére 25 000 Ft/m2 + Áfa + egyéb költség áron
értékesíti. Az adás-vételi szerzıdés feltétele, hogy vevık a Pilisvörösvári utcai parkoló
területét nem keríthetik el (községkép érdekében) és a parkoló kialakítása kapcsán –
amennyiben ennek mőszaki szüksége fennáll – a rézsőt megtámasztó támfalat építenek.
(11:10:35)

5. számú napirend: 1/2009. számú elıterjesztés: A luxusadó települési
lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl szóló 16/2006. (III.6.) számú helyi
rendelet hatályon kívül helyezése.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az Alkotmány Bíróság 155/2008 (XII.17.) AB határozatával a luxusadóról szóló 2005. évi
CXXI. Törvény egészét alkotmányellenessé nyilvánította, és a határozatának kihirdetése
napjával megsemmisítette.
A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 5.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján alkotta meg a Képviselı-testület a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos
átlagértékeirıl szóló 16/2006.(III.6.) számú helyi rendeletet.
Mivel az Alkotmánybíróság fent hivatkozott döntésével a törvényi felhatalmazás a
rendeletalkotásra megszőnt, ezért a helyi rendeletnek a törvény hatályon kívül helyezésére
(2008. december 17.) visszamenıleges hatályú hatályon kívül helyezés szükséges.
Kérem a rendeletet a Képviselı-testület elfogadni szíveskedjen.
Földesi János, képviselı:
Tudjuk azt, hogy milyen összegő bevételt realizált?
Ha és amennyiben volt ebbıl bevételünk, akkor annak a visszafizetésérıl december 17. hatály
van a rendeletünkben, kell e intézkednünk?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egy minimális néhány százezer forintos bevételünk származott.
Ezt a rendeletünket 2008. december 17-ig kellett megsemmisítenünk.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Nem kell visszafizetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez azt jelenti, hogy jövıre, mint bevétellel nem számolhatunk vele.
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 rendelet módosítás javaslatát?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 1/2009.(I.23.) számú rendeletében az alábbiakat fogadja el:
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
1/2009. (I. 26.) sz. rendelete
A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl szóló
16/2006. (III. 6.) számú
helyi rendelet hatályon kívül helyezésérıl

A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Solymár
Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl szóló 16/2006. (III. 6.)
számú helyi rendelet hatálytalan.
2.

§

(1) A rendelet 2008. december 17. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik.
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6.számú napirend: 6/2009. számú elıterjesztés: Törökkút forrás régészeti
munkái.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A 2008. november 26-án megtartott Mőszaki Bizottsági ülésen Szalay Gábor tájékoztatta a
Bizottság tagjait, hogy a Törökkút forrás nevén kívül semmit sem tudunk róla, mindenképpen
régészeti kutatás kell végezni egy esetleges felújítási munkálat elvégzése elıtt.
A bizottság az 54/2008. (XII.26.) számú határozatában javasolta, hogy készüljön régészeti
feltárás a Törökkút forrás építményérıl. 500.000 forintra lenne szükség, ahhoz hogy el tudjuk
kezdetni a régészeti feltárást. A beterjesztett költségvetésben és a beruházások között is
szerepel a Törökkút forrás jelenlegi forrásházának átépítése.
Rétfalvi József, képviselı:
Én azt az összeget, ami az elıterjesztésben szerepel maximum és bruttó összegben tudom
elfogadni. Amennyiben a képviselı-testület elfogadja az elıterjesztést, úgy február elsı
hetében megkezdıdnek a kutatások amirıl kapnánk egy szakvéleményt, ami segítséget jelent
nekünk abban, hogy el tudjuk dönteni hogy mit kezdjünk a forrással.
Horányi Márton, képviselı:
Lehet azt tudni, hogy ennek mennyi a teljes becsült költsége?
Nincsen még 2009. évi költségvetésünk, ezért kérdezem, hogy lehet e így ilyen határozatot
hozni?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ha a testület döntést hoz, kötelezettséget vállal tehát be kell tenni a költségvetésünkbe.
Rétfalvi József, képviselı:
Pont azért szeretnénk valamilyen kutatást, hogy egyáltalán tudjuk, hogy érdemes-e nagyobb
régészeti feltárásba kezdenünk vagy sem.
Emesz Lajos, képviselı:
Szerintem megér 500.000 forintot hogy megtudjuk pontosan mit kezdhetünk a Törökkút
forrással.
Gaal Gergely, képviselı:
Itt most még nem is régészeti feltárásról, hanem annak elıkészítésérıl van szó?
Földesi János, képviselı:
Módosító javaslatom:
A feltárás munkáit elıkészítı feladatokra 500.000 forint biztosít a 2009. évi költségvetésben.
Kıvári András, képviselı:
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Mőszaki Bizottság ülésén a
közlekedési koncepció felülvizsgálata során azért márciusra szólt volna a tervezı irodának az
ajánlata, és azért maradtunk május 31-ben, mert még nem tudunk kötelezettséget vállalni a
2009. évi költségvetés terhére? Nagyon fontos lenne a közlekedési koncepció elkészítése. Ha
arra nem tudtunk még pénzt biztosítani, akkor erre miért tudunk?
Rétfalvi József, képviselı:
A közlekedési koncepció felülvizsgálatára még tavaly megkötöttük a szerzıdést. Schlick
András mérnök úr az anyaggal 2009. május 31-re kell, hogy elkészüljön.
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Kıvári András, képviselı:
Én a bizottságon kétszer kérdeztem rá és az ott és az itt kapott válaszok teljesen ellentétesek
egymással.
Rétfalvi József, képviselı:
Az elıterjesztésemet visszavonom.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen. Tudomásul vettem, az elıterjesztı az elıterjesztését visszavonta.

7. számú napirend: 7/2009. számú elıterjesztés: Solymár, Major utca-Vár
alatti terület rendezése.
Rétfalvi József, képviselı:
A 2008.november 26-án megtartott Mőszaki Bizottsági ülésen a Szalay Gábor tervezı által
összeállított ajánlat alapján a Bizottság az 51/2008. (XII.26.) számú határozatában javasolta, a
vár alatti felhasználható terület teljes rendezését a híddal és a patakmederrel együtt.
A tervezési feladatokra a bizottság 1.720.000.-Ft összeg biztosítását javasolja.
Az elıbbiekre tekintettel ezt is visszavonom.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket lehet módosítani és bele írni, hogy a már
tavaly eldöntött beruházásokat szerepeltessük.
Rétfalvi József, képviselı:
Szerintem ezzel nincsen semmi gond, csak kicsúszunk az idıbıl, hiszen ezzel az
elıterjesztéssel nyár elejére el kellene készülnünk.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Egyet értek a Mőszaki Bizottság elnökével.
Földesi János, képviselı:
Ez egy korábbi helyzetnek a befejezésére. Ha már belekeveredtünk ebbe a pályázatba akkor
viszont ezt a tervet minél hamarabb meg kell csinálnunk.
Emesz Lajos, képviselı:
Ennek az árképzését mi határozza meg?
A patameder tervezése nem vízügyi feladat?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ez a mi tulajdonunk, nekünk kell kezelnünk, tehát a mi feladatunk.
Rétfalvi József, képviselı:
Az összeg azért pontos mert a tervezıktıl bekértük a pontos árajánlatot:
 Szabályozási terv: 60.000 forint
 Út és csatorna terv: 360.000 forint
 Parképítés: 120.000 forint
 Patakmeder terv, vízjogi létesítési engedély: 420.000 forint
 Játszótéri tervek, hatósági engedélyek: 230.000 forint
 Kertépítés: 530.000 forint.
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Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Határozzuk meg hogy ez az összeg bruttó vagy nettó, és írjuk bele, hogy a 2009. évi
költségvetés tervezésénél vegyük figyelembe.
Földesi János, képviselı:
Javaslatom: az elızı évi áthúzódó beruházásainkkal kapcsolatosan vegyük figyelembe.
Pénzügyi teljesítése: az elfogadott költségvetést követıen lehetséges.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt most arról van szó, hogy saját rendeletünkkel szemben hozunk most határozatot. Ezzel
kapcsolatosan szeretném a pénzügyi iroda vezetıjének véleményét meghallhatni.
Dauner Henrik, képviselı:
Itt a szerzıdés tavaly köttetett. Fizetésre ebben az évben kerül sor. Természetesen ezt a
költségvetésünkbe be kell terveznünk. Szerintem az átmeneti gazdálkodást sem kell
módosítanunk.
Földesi János, képviselı:
Ez nem új beruházás tehát maradhat.
Novoszádek János, képviselı:
Ez egy bizottság elıtt volt de még testület elıtt nem volt.
Rétfalvi József, képviselı:
A testület adott megbízást korábbi határozatában.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a módosítási javaslatot?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem és 1 fı
tartózkodással a testület elfogadta, a módosító javaslatot.
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. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 10 igen szavazattal 0 fı nem és 2 fı
tartózkodással a testület 5/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy a solymári
vár alatt rendelkezésre álló saját terület rendezése történjen meg. A szükséges tervek
elkészítésére bruttó 1 720 000 Ft összeget a 2009. évi költségvetés tervezése során
biztosítja.

8. számú napirend: 8/2009. számú elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos
helyettesítése.
Emesz Lajos, képviselı:
Solymár Nagyközség Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2009. január 20. napján tartott
ülésén 1/2009. sz. határozatával egyhangúlag támogatta, hogy dr. Nagy János háziorvos
távollétének idıtartamára - 2009. március 1. napjától 2009. december 31. napjáig – dr. Nagy
János háziorvosi körzetében dr. Árki Ildikó háziorvos lássa el a háziorvosi feladatokat.
Dr. Nagy Jánossal 2003. február 1. napján kötött (Mediscus Bt.) megállapodást Solymár
Nagyközség Önkormányzata a háziorvosi ellátás biztosítása érdekében. Dr. Árki Ildikó ezen
megállapodás keretében alkalmazottként látja el a helyettesítést, így nincs szükség a
megállapodás módosítására.
Ugyanakkor szükséges a T. Képviselı-testület hozzájárulása ahhoz, hogy a területileg
illetékes ÁNTSZ Solymár területére mőködési engedélyt adjon dr. Árki Ildikó részére.
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy támogassa dr. Nagy János határozott idıtartamú
helyettesítését és dr. Árki Ildikó solymári mőködését.
Dauner Henrik, képviselı:
Az önkormányzat a szerzıdéseket nem személyre szabottan köti meg?
Emesz Lajos, képviselı:
Személyre szabott, mert azt Bt. Belül ık egymagukban gyakorolják. Itt azért nem kell másik
szerzıdést kötni, mert a cég alkalmazottjáról van szó.
Dr. Hanselka Ágens, aljegyzı:
Itt most csak helyettesítésrıl van szó, amirıl Dr. Nagy János gondoskodott.
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
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 6/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy Solymár
Nagyközség területén dr. Nagy János helyetteseként dr. Árki Ildikó háziorvosi
tevékenységet végezzen 2009. március 1. napjától legfeljebb 2009. december 31. napjáig.

9. számú napirend: 9/2009. számú elıterjesztés: A Solymár 89/2 hrsz alat
felvett ingatlan tulajdonba adási kérelme.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár Nagyközség Képviselı-testülete 192/2007. (XII.14.) sz. határozatával
kezdeményezte a Solymár, belterület 89/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Solymár,
Széchenyi Park 2. sz. alatt található a Solymári Viziközmő Társulat használatában álló iroda
helyiség és udvar („Ingatlan”) önkormányzati tulajdonba adását.
Jogszabályváltozások folytán az Ingatlant kezelı Kincstári Vagyonkezelı Igazgatóság
megszőnt és a hatályos jogszabályok alapján az új vagyonkezelıhöz – a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt-hez (korábbi nevén Állami Privatizációs Vagyonkezelı Zrt.) kell a
kérelmet elıterjeszteni módosított tartalommal, mivel a korábban benyújtott kérelem alapján
nem várható pozitív elbírálás.
A zökkenımentes tulajdonba adási eljárás lefolytatása végett szükséges, hogy a T. Képviselıtestület a fenti határozatát megfelelıen módosítsa.
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. január 23-n megtartott
ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem és 0 fı
tartózkodással a testület 7/2009.(I.23.) számú határozatában elfogadta, hogy
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 192/2007. (XII. 14.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kéri a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt-t, hogy a Solymár, Széchenyi Park 2. sz. alatt fekvı, a Budakörnyéki
Földhivatal ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a 89/2 hrsz. alatt felvett, 340 m2
alapterülető, hétvégi ház és udvar megnevezéső, ténylegesen iroda és udvar ingatlant, –
amely a Solymári Viziközmő Társulat irodai céljait szolgálja –, az 1990. évi LXV.
Törvény 8. § (1) és (4) bekezdéseiben, a 2007. évi CVI. Törvény 36. § (2) bekezdés c.)
pontjában foglaltak alapján, valamint figyelemmel a 254/2007. (X. 4.) korm. rendelet 50.
§ és 51. §-ában foglaltakra adja Solymár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába.”
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A reklámtáblákkal kapcsolatos anyagot mindenki megkapta.

Interpellációk:
Budavári László, képviselı:
A solymári utcaképet romboló két bontási területtel mi a helyzet?
Hogyan kapott bontási engedélyt a pataki üzletház melletti épület elbontására, hogyha a mai
napig ott vannak a törmelékek?
Mátyás király utcai ingatlan esetében miért akadozik a bontás?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Mivel ez hatósági ügy, ezért kérem, hogy az interpellációra írásbeli választ kapjon a képviselı
úr a Mőszaki Irodától és az aljegyzıtıl.
A Mátyás király utca esetében a vállalkozó bérleti díj tartozás fejében bontja az épületet.
Többször kértük, hogy fejezze be határidıre, így legutóbb levelet írtunk a felszámolójának.
Kıvári András, képviselı:
1,) A Templom téren a kultúrház és az iskola B épülete környékének parkolási rendje
rendbetétele.
2,) 2008, 2007, 2006 év folyamán már több képviselı interpellált a temetı környékén
található vállalkozások megközelíthetıségével kapcsolatban. Ez ma már a közútkezelıt is
érinti.
3,) A temetı környékének parkolási rendje.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
1,) Nekem személyesen is nagyon sok vitám van szülıkkel, akik az iskola sarkánál várakozni
tilos tábla ellenére ott parkolnak. Sok szülı van aki el nem tudja képzelni, hogy gyalogoljon
egy kicsit. A közterület felügyelet igenis büntet. Én kértem az iskolát, ha valamilyen
rendezvény van, akkor szóljanak, mert segítünk, hogy a parkolási gondokat megoldjuk.
3,) Nincs a nevezett új autókereskedésnek engedélye, nem dolgozhat. Állítólag nem is
dolgozik. A mőködési engedély iránti kérelmét elutasította.
2,) Itt a rendırségnek van joga intézkedni. Együtt próbáljuk megoldani.
Horányi Márton, képviselı:
Én nonszensznek tartom, hogy ma Solymáron vannak olyan vállalkozók, akik minden
szükséges engedéllyel rendelkeznek, míg a másiknak semmit nem kell produkálnia, ott áll
ötven autó és azt mondja, hogy ez nem vállalkozás csak ide járnak a barátaim.
Kıvári András, képviselı:
Írásban kérek választ kérdéseimre.
Rétfalvi József, képviselı:
2009.02.04. a Mőszaki Bizottság ülésén a beruházásokról fogunk tárgyalni, ezért kérem
minden bizottság elnöke vegyen részt, hogy tudjunk egyeztetni.
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Enczmann László, képviselı:
Szeretném kérni, hogy idén még az elején tárgyaljunk a beruházások azon kardinális
kérdéseirıl, mint az iskola, óvoda. Ha a második felében tárgyalunk, az iskola, óvoda
bıvítésérıl akkor az a mőködési költségek változását is jelenti. Közbeszerzésre lesz e szükség
vagy sem.

Kérdés:
Földesi János, képviselı:
Mőködik e már az a hatékonyabb munkavégzés biztosításához szükséges, feltétel hogy az
ügyfeleink csak ügyfélfogadási idıben jöhetnek be és nem össze-vissza. Ha nem mőködik,
akkor ennek mi lehet a megoldása, miben tud ebben a képviselı-testület segíteni?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Ebben az irodavezetıknek szabad kezet adtam, hogy ügyfélfogadási idın kívül fogadnak –e
ügyfeleket. Az adóhatóság folyamatosan fogad, a mőszak egyik fele folyamatosan, míg a
másik fele nem.
Tamás Enikı, képviselı:
Szabadság utcai lépcsı elkészül ez nagyon jó dolog. A PEMÜ lépcsıvel mi a helyzet, igaz
hogy a PEMÜÉ, de solymáriak törik a nyakukat.
Törökkút utcában baleset elhárítás mikor következik be?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A PEMÜ lépcsıvel kapcsolatban a területi egyezkedések során talán meg tudjuk csinálni a
lépcsıt.
A Madách utcai világítást már tavaly megoldottuk.
Törökkút utcában egy nagy mérető autó csúszott meg, amit a villanyoszlop fogott meg. Az
ELMŐ-vel folyamatosak a tárgyalások, de sok problémát kell még megoldanunk.
A csúszásmentesítésrıl: azon a bizonyos napon a falugazda csoport vezetıje éjfélig szórta az
utakat, majd hajnali négykor folytatta, de voltak olyan területek, ahová a majd 10 tonnás
jármővel fizikailag nem tudott eljutni.
Dauner Henrik, képviselı:
Föld alatt is lehet kábeleket fektetni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Így van, de a közvilágításhoz akkor is kell oszlop.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek bármilyen megjegyzése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
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Solymár, 2009. január 23.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

…………………………………..
Emesz Lajos
képviselı

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
27/2008. (XII. 15.) sz rendelete
a szilárd hulladék elszállításának díjáról
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi rendeltet alkotja:

1. §
E rendelet hatálya Solymár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, ill. a jogi
személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre.
(2) A hulladék elszállításának rendjérıl, módjáról – beleértve az elszállítási idıpontokat is - a
szolgáltató tájékoztatja a lakosságot.
3. §
(1) Az önkormányzat 2009. évre a szilárd hulladék elszállításának díját lakóegységenként
havi bruttó 1500 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított, havi bruttó 1500 Ft díjat solymári
állandó lakosok esetében csökkenti havi 100 Ft támogatással.
4. §
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(1) Az önkormányzat csak azokat részesíti a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
kedvezményben, akiknek nincsen egy hónapot meghaladó szilárd- és folyékonyhulladék
kezelési díj, illetve az önkormányzattal szemben fennálló egyéb köztartozása vagy bérleti díj
hátraléka.
(2) Azok, akik a szilárd- és folyékonyhulladék kezelési díj, illetve egyéb köztartozás vagy
bérleti díj hátralékukat rendezik, és a befizetést igazolják, a tartozás rendezését követı hónap
1-jétıl részesülhetnek a támogatásban, kedvezményben.
5. §
Aki az év elsı negyedévében az egész évre esedékes díját egy összegben megfizeti, egy hónap
díjfizetési kötelezettség alól mentesül.

6. §
Kedvezmények
(1) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,3-szeresét a bruttó 1500 Ft díjat az önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott támogatáson felül további 500 Ft-tal csökkenti.
(2) Azon solymári állandó lakos magánszemélynek, aki egyedülálló, nyugdíjellátmányban
részesül, és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 2,7-szeresét vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik a bruttó 1500 Ft
díjat az önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül további 400
Ft-tal csökkenti.
(3) Azon solymári állandó lakos magánszemélyeknek, akik ketten élnek egy háztartásban,
mindketten nyugdíjellátmányban részesülnek, és az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2 szeresét a bruttó 1500 Ft díjat az
önkormányzat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül további 250 Ft-tal
csökkenti.
(4) A támogatás iránti kérelmet a solymári Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az utolsó havi nyugdíjszelvényt és a
jövedelemnyilatkozatot.
(6) A kérelmet Solymár Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja el.
7. §
(1) Az egyedül vagy házastársával önálló háztartásban élı 70 év feletti solymári állandó lakos
személyek alanyi jogon érdekeltségi egységenként bruttó 700 Ft kedvezményes díjra
jogosultak, rendszeres díjfizetés esetén.
(2) A kedvezményt az önkormányzathoz vagy a Közcsat Kft.-hez visszajuttatott
igénybejelentéssel lehet kezdeményezni. Az igény jogosságát a polgármesteri hivatal igazolja.
Az igénybejelentı lapot a díjbeszedıktıl illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet
beszerezni.
8. §
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A 6. és 7. §-ban meghatározott kedvezmény egyidejőleg nem igényelhetı.
9. §
(1) A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a Solymár
Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007. (XII.18.) és az azt módosító
6/2008. (II. 21.) számú helyi rendelete.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

3. számú napirend: 195/2008. számú elıterjesztés:
nyersanyagnorma és térítési díj megállapítása.

Az

élelmezési

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Képviselı-testület legutóbb 13/2008. (IV.28.) sz. rendeletében határozta meg az élelmezési
nyersanyagnormákat.
Közintézményeink élelmezési szállítója, a Derelye Bt. 2009. évre az árait 5 %-al kívánja
emelni, mert 2008. évben költségei jelentısen emelkedtek. Az élelmezési szállító a 2008.
január – október közötti idıszak 6,5 % -os KSH inflációs rátára és a 11,3 %-os ágazati
inflációra hivatkozik.
A beszállító az élelmezés eddigi színvonalát 5 % áremelés mellett biztosítani tudja.
E változásra tekintettel a rendelet módosítása szükséges.
Az élelmezési nyersanyag normák meghatározása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az élelmezési nyersanyag
normákat az alábbiak szerint állapítja meg:

Óvodás korúak napi háromszori étkezése
Iskolás korúak napi egyszeri étkezése
Iskolás korúak napi háromszori étkezése
Felnıttek egyszeri étkezése étkezése

Nyersanyag norma
(Ft/nap)
308 Ft + Áfa
299 Ft + Áfa
344 Ft + Áfa
362 Ft + Áfa

Térítési díjak meghatározása
(1) A gyermekek által fizetendı napi térítési díj megegyezik a 1. §-ban meghatározott
élelmezési nyersanyag norma összegével.
Horányi Márton, képviselı:
Szeretném megkérdezni, hogy ezek a számok le vannak e kontrollálva az intézmények
oldaláról is?
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én úgy tudom, hogy igen a pénzügyi iroda leegyeztette.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj
megállapításáról szóló rendeletet?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 28/2008. (XII.15.) számú rendeletében egyhangúlag
elfogadta az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj megállapításáról szóló rendeletet
az alábbiak szerint:

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
28/2008. (XII. 15.) sz. rendelete
az élelmezési nyersanyagnormákról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rend. 2.§ (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Az élelmezési nyersanyag normák meghatározása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az élelmezési nyersanyag
normákat az alábbiak szerint állapítja meg:
Nyersanyag norma
(Ft/nap)
Óvodás korúak napi háromszori étkezése

308 Ft + Áfa

Iskolás korúak napi egyszeri étkezése

299 Ft + Áfa

Iskolás korúak napi háromszori étkezése

344 Ft + Áfa

Felnıttek egyszeri étkezése étkezése

362 Ft + Áfa
2. §

37

Térítési díjak meghatározása
(1) A gyermekek által fizetendı napi térítési díj megegyezik a 1. §-ban meghatározott
élelmezési nyersanyag norma összegével.
3. §
(1) A rendelet 2009.január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának élelmezési nyersanyag normákról szóló 13/2008. (IV. 28.) sz. rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik.

4. számú napirend: 201/2008. számú elıterjesztés: Az iskola kérése elıirányzat
átcsoportosításra.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az iskola igazgatónıje az alábbi átcsoportosítások jóváhagyását kérte:
Eredeti elıirányzat:
Tetıjavítás, vakolás
Ebbıl felhasználva:
Maradvány:

2 400 000,-Ft
380 400,- Ft
2 019 600,-Ft

Módosítás:
Gyermektánc csoport fellépése
Eszközök az eszközjegyzék alapján:
Összesen:

685 000,-Ft
1 334 600,-Ft
2 019 600,-Ft

Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt felhívnám a figyelmet az eszközjegyzékre, amelynek segítségével az iskola eszközökkel
történı ellátása 90% fölött lesz. Ez nagyon jó, fıleg ha az átlag magyar iskolákat nézem.
Behovics Antalné, igazgató:
Az eszközök beszerzése azért is fontos, mert jövıre könnyebben pályázhatunk, hiszen a
pályázatok többségénél eszközjegyzéket is kell mellékelni.
Kıvári András, képviselı:
Az épület falának javítására 3 árajánlatot is kapott az iskola.
Behovics Antalné, igazgató:
A szigetelı anyag sima hungarocell, ami azt jelenti, hogy ha van egy kis lyuk akkor azt a
gyerekek rögtön megtalálják. Mind a 3 vállalkozó aki az árajánlatot adta, azt állapította meg,
hogy teljesen le kell bontani és egy új vakolatot kell rátenni. Földesi képviselı úr volt olyan
kedves, hogy felajánlotta segítségét, gyerek-biztos vakolat készítésére.
Földesi János, képviselı:
Ez olyan vakolat, ami lépésálló, vagyis nehezen megbontható.
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Kıvári András, képviselı:
Van már árajánlat a jó vakolásra?
Behovics Antalné, igazgató:
Földesi János képviselı urat meg fogom keresni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az iskola elıirányzatának módosítását?

Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 176/2008. (XII.12.) számú határozatában egyhangúlag
elfogadta, hogy a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Mővészeti
Alapiskola 801214 sz. szakfeladatán maradványként megjelenı 2 019 600 Ft összeg
átcsoportosítását engedélyezi a gyermektánccsoport fellépési költségeinek fedezetére,
valamint eszközfejlesztés céljára. (10:10:30)

5. számú napirend: 196/2008. számú elıterjesztés: A helyi iparőzési adóról
szóló 24/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A helyi iparőzési adóról szóló 24/2003.(XII.13.) számú helyi rendelet 1.§ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
„1.§ (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1994. január 1.-tıl helyi iparőzési adót vezetett be, amely megfizetésének
feltételeit 2004. évben e rendelet határozza meg. „
Tekintettel arra, hogy nem célszerő a rendelet évenkénti érdemi intézkedést nem tartalmazó
módosítása, javaslom, hogy az 1. §-t a Tisztelt Képviselı-testület az alábbiak szerint
módosítsa:
„1.§ (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1994. január 1.-tıl helyi iparőzési adót vezetett be, amely megfizetésének
feltételeit jelen rendelet határozza meg.”
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
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Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a helyi iparőzési adó módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 29/2008. (XII.15.) számú rendeletében egyhangúlag
elfogadta a helyi iparőzési adóról szóló 24/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet
módosítását az alábbiak szerint: (10:11:48)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
29/2008. (XII. 15.) sz rendelete
A helyi iparőzési adóról szóló 24/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul:
„1. § (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1994. január 1-jétıl helyi iparőzési adót vezetett be, amely
megfizetésének feltételeit jelen rendelet határozza meg.”
2. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

6. számú napirend: 197/2008. számú elıterjesztés: Az építményadóról szóló
25/2003. (XII.13.) számú helyi rendelet módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Az építményadóról szóló 25/2003.(XII.13.) számú helyi rendelet 1.§ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
„1.§ (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1996. január 1.-tıl építményadót vezetett be, amely megfizetésének
feltételeit 2004. évben e rendelet határozza meg. „
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Tekintettel arra, hogy nem célszerő a rendelet évenkénti érdemi intézkedést nem tartalmazó
módosítása, javaslom, hogy az 1. §-t a Tisztelt Képviselı-testület az alábbiak szerint
módosítsa:
„1.§ (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1996. január 1.-tıl építményadót vezetett be, amely megfizetésének
feltételeit jelen rendelet határozza meg.”
Földesi János, képviselı:
Én javasoltam egy sávos adó kidolgozását, hogy a nem termelési célokat szolgáló ingatlanok
adóját valamilyen formában hangoljuk össze. Pl . sportcsarnok. Abban maradtunk, hogy ezt
jövıre Pénzügyi Bizottság tárgyalni fogja.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akár tételesen is felsorolhatnánk azokat az épületeket, amelyek közcélokat szolgálnak.
Kérem, ezt dolgozzuk ki.

Horányi Márton, képviselı:
A PEMÜ képviselıje keresni fogja jegyzı asszonyt, ennek kidolgozásával kapcsolatosan.
Dauner Henrik, képviselı:
Ezek a módosítások akár év közben is végrehajthatóak.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nekem többször is jelezte a PEMÜ, hogy próbáljunk valamilyen megoldást találni. Ezzel
kapcsolatosan már próbáltunk valamilyen jogi megoldást találni, de nem egyszerő.
Kıvári András, képviselı:
Én úgy gondolom, hogy az ingatlanadó diszkriminatív, hiszen aki saját lakásában folytatja
vállalkozását annak is kell fizetnie ugyan úgy mintha egy bevásárló központról, vagy egy
iparterületrıl lenne szó. Véleményem szerint ez a solymári vállalkozásokat hátrányosan érinti.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Solymár ezérvre 630 millió forint adóbevételt tervezett. Azért tudunk ilyen komoly
feladatokat ellátni, mert ennyi pénz folyik be. Az adó beszedésétıl nem tudunk eltekinteni, az
ingatlanadó komoly bevételünk.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A vállalkozásoknál sem pozitív sem negatív diszkriminációt nem alkalmazhat az
önkormányzat. Az építményadót minden vállalkozónak fizetnie kell. Én úgy gondolom, hogy
ezt úgy tudjuk megoldani, ha solymárt területekre osztjuk fel, és az adó mértékét az egyes
területeken eltérı mértékben dolgozzuk ki. Az építmények között rendeletetésük alapján is
különbséget tehet az önkormányzat, de véleményem szerint ehhez nagyon pontosan meg kell
határozni a mentesíteni kívánt rendeltetési módot.
Földesi János, képviselı:
Ezt a rendeletet el kell fogadnunk, hiszen ezzel nem változik semmi. Jövıre a végsı
költségvetés elfogadásáig dolgozzuk ki ezen szempontok alapján.
Dauner Henrik, képviselı:
A Pénzügyi Bizottságot kérje fel a testület ennek kidolgozására. Az építményadóról szóló
rendelet kiállta az alkotmánybíróság próbáját, tehát itt nincs szó diszkrimináció.
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Kıvári András, képviselı:
Azok a solymári vállalkozók, aki megkeresték a hivatalt azt tudjuk -e kezelni? Pl: A templom
téren legyen egy papírbolt, vagy az ott található konditerem is nagy helyet foglal el. Szerintem
a fiatalok inkább sportoljanak, de ha megszőnik ott a sportolási lehetıség akkor hová fognak
menni a gyerekek?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Természetesen ezeket is figyelembe fogjuk venni. Jelenleg az építményadó egységesen
mindenkire vonatkozik. Pl: az angol temetı mellett egy barkács - és egy sportáruház épül
majd. Rájuk is ugyan úgy fog vonatkozni az építményadó.
Cser Angéla, képviselı:
Én szeretném kérni a Pénzügyi Bizottságot, hogy próbálja minél hamarabb tárgyalni ezt a
kérdést.

Horányi Márton, képviselı:
András nem tudtál semmilyen megoldást mondani, de ha tudsz azt szívesen vesszük. Angéla,
a következı bizottsági ülés január 05-n lesz. Én abban kérem aljegyzı asszony segítségét
hogy ez jogilag rendben legyen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az építményadóról szóló rendelet módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 10 fı 8 igen szavazattal 1 fı nem és
1 fı tartózkodással a testület 30/2008. (XII.15.) számú rendeletében elfogadta az
építményadóról szóló 25/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet módosítását az alábbiak
szerint: (10:32:32)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
30/2008. (XII. 15.) sz. rendelete
Az építményadóról szóló 25/2003. (XII. 13.) számú helyi rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás
alapján Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
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A Rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul:
„1. § (1) Az 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a
Képviselı-testület 1996. január 1-jétıl építményadót vezetett be, amely
megfizetésének feltételeit jelen rendelet határozza meg.”
2. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

7. számú napirend: 198/2008. számú elıterjesztés: A kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV.4.) számú rendelet
módosítása.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
A Tisztelt Képviselı-testület 171/2008.(XI.28.) számú határozatában felkért, hogy készítsem
elı „Az Év Köztisztviselıje”, „Az Év Közalkalmazottja”, „Az Év Ifjú Sportolója” és „Az Év
Duktora” elismerı címek adományozásának rendjérıl szóló rendelet tervezetet.
Az elismerı címek adományozásának rendjét javaslom, hogy a Képviselı-testület a
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV. 4.) számú
rendeletének módosításával, abba illesztve szabályozza.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Itt a lényeg, a leadott szavazat mértéke, hiszen a különbözı intézményekben különbözı
létszám miatt igen nehézkes a szavazatok súlyozása.
1 leadott szavazat értéke = 100 / intézményi létszám (egy intézményhez 100 pontnyi szavazat
tartozik. Tehát, ha egy 40 fıs intézményben egy személy 15 szavazatot kap, az önkormányzati
szinten 37,5 pontot jelent, míg egy 10 fıs intézményben 5 szavazat 50 pontot ér, ahogy a 40
fınél 20 szavazat szintén 50 pontot ér).
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van olyan intézmény, ahol 5 dolgoznak és van ahol 73-n.
Behovics Antalné, igazgató:
Nem lehetne intézményenként 1 dolgozót választani?
Enczmann László, képviselı:
Nem a testület szabja meg, hogy ki kapja? Vagy a testület nem dönt, hanem az intézmények,
de akkor mi köze ehhez a testületnek?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Az intézmények dolgozói maguk közül választják ki azt a személyt, akit arra érdemesnek
találnak.
Emesz Lajos, képviselı:
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Ne a testület döntsön, hanem a dolgozók. Itt a testület csak rábólint, hiszen pénzjutalmat
kapnak, esetleg ha olyan személy kapná, akit a testület nem jutalmazna, akkor mondhatjuk,
hogy nem adjuk oda a díjat.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
Mi lenne, ha az intézmények jelölnek személyeket, akik közül a testület kisorsolná, hogy ki
kapja meg a díjakat.
Horányi Márton, képviselı:
Szerintem a sorsolás nem hozná azt az eredményt, amiért ezt kitaláltam. Nem könnyő, de a
lényeg, hogy a dolgozók maguk közül választják az arra érdemest. A pontszám számítás
nagyon jó gondolat csak azt sajnálom, hogy nem én találtam ki…
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönjük a dicséretet, az aljegyzınıvel találtuk ki és Dr. Beregszászi Márk öntötte rendeleti
formába.
Földesi János, képviselı:
Szerintem arra is kell gondolnunk, hogy mi lesz akkor, ha több személy nagyon hasonló
pontszámot győjt össze.
Novoszádek János, képviselı:
Kik a nem köztisztviselık, közalkalmazottak?
Próbáltam a Duktor helyett valami mást kitalálni, talán a Szent Imre díj.
November 30. nem túl késı? Vagy a decemberi testületi ülésre kerül nevesítésre?
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Nem köztisztviselı Pl.: A Falugazda csoport, a takarító és karbantartó személyzet.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azért került decemberre, hogy akkor méltó körülmények között lehessen átadni. Pl az utolsó
testületi ülésen is át lehetne adni.
A november 30. valóban szoros lenne.
Dr. Vigh Annamária, képviselı:
Aki még 1 éve nem dolgozik, itt az szavazhat, de rá nem szavazhatnak?
Emesz Lajos, képviselı:
Két dolgot szeretnék hozzátenni:
Az utolsó testületi ülésen legyen átadva ezek a címek.
Az év Duktora 8§ (c.) bekezdését elhagynám, és a kultúránkban áttenném a (b.) bekezdésbe.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Akkor vegyük végig a módosításokat.
A 8.§ b. kerül a hagyományápolásban, a hagyományırzésben,
A 8.§ c. kerül a kultúránkban, a német nemzetiségi kultúránkban,
Kıvári András, képviselı:
Az én édesapám volt az elsı sváb férfi aki 1949 augusztus 20-n magyar lányt vett el feleségül.
Hamar eljön az az idı, amikor a mai gyerekek már nem fognak svábul beszélni, ezért
szerintem fontos a német nemzetiségi kultúra.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 8.§ b. és c. pontjainak módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 10 igen szavazattal 0 fı
nem és 2 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 8.§ b. kerül a
hagyományápolásban, a hagyományırzésben, és a 8.§ c. kerül a kultúránkban, a német
nemzetiségi kultúránkban. (11:03:16)

Enczmann László, képviselı:
Szerintem az aljegyzı és az intézményvezetı is díjazható lehetne.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Szerintem nem jó ötlet, hogy az intézmény vezetıire is lehessen szavazni.
Páva Józsefné, mőszaki irodavezetı:
Szerintem a vezetık maradjanak ki a díjazottak körébıl, hiszen ez pénzjutalommal jár.
Behovics Antalné, igazgató:
A mőszaki iroda vezetıjével én is egyetértek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a hogy az intézményvezetı helyettesekre és az
alpolgármesterekre sem lehet szavazni?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, hogy az intézményvezetı
helyettesekre és az alpolgármesterekre nem lehet szavazni. (11:08:04)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a hogy október 31-ig kell a javaslatokat elıterjeszteni?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, október 31-ig kell a címekre
vonatkozó javaslatot elıterjeszteni. (11:09:17)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a hogy a kitüntetést az év utolsó testületi ülésén adjuk
át?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület egyhangúlag elfogadta, a kitüntetést az év utolsó
testületi ülésén adjuk át. (11:10:31)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e kitüntetések alapításáról szóló rendelet módosítását?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 31/2008. (XII.15.) számú rendeletében egyhangúlag
elfogadta a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV.
4.) sz. helyi rendeletének módosítását az alábbiak szerint: (11:13:43)

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselı-testületének
31/2008. (XII. 12.) sz. rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV. 4.) sz.
rendeletének módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja és a
16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra a kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2005. (IV. 4.) sz. rendeletét („Rendelet”)
az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A Rendelet preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése által
adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Solymár Nagyközség Önkormányzati
Képviselı-testülete a településért tevékenykedı állampolgárok és szervezetek munkájának
méltó elismeréseként az alábbi rendeletet alkotja.”

2. §
A Rendelet 1. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:
„1. § (2) Solymár Nagyközség Önkormányzata által adományozható elismerések:
a)"SOLYMÁRÉRT" kitüntetést, valamint
b)"SOLYMÁR MECÉNÁSA" címet
c) „Az Év Köztisztviselıje/Hivatali Dolgozója”címet
d) „Az Év Közalkalmazottja/Intézményi Dolgozója”címet
e)„Az Év Ifjú Sportolója” címet
f)„Az Év Ductora” címet
(a továbbiakban együtt: elismerések) alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit
és az eljárás rendjét a következı rendeletben szabályozza.”

3. §
A Rendelet III. fejezete az alábbiak szerint módosul:
„III. FEJEZET

A "SOLYMÁR MECÉNÁSA" cím

4. § (1) A "SOLYMÁR MECÉNÁSA" cím adományozható azoknak a hazai és külföldi
természetes vagy jogi személyeknek, akik ellenszolgáltatás nélküli jelentıs anyagi
támogatásukkal önzetlenül hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi
gyarapodásához, fejlıdéséhez a 2. § (2) bekezdésében felsorolt területeken.
(2) Évente legfeljebb 1, rendkívül indokolt esetben több cím adományozható.
(3) A cím általában május hónapban, a Hısök napján kerül átadásra, de a képviselıtestület a
kitüntetés átadására ettıl eltérı idıpontot is megállapíthat.
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„Az Év Köztisztviselıje / Hivatali Dolgozója” cím
5. § "Az Év Köztisztviselıje/Hivatali Dolgozója" cím Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselınek vagy köztisztviselıi ranggal nem
rendelkezı dolgozónak adományozható. Az adományozásának kettıs elıfeltétele: a kiváló
szakmai munkán kívül a példaértékő közösségi munka.

„Az Év Közalkalmazottja / Intézményi Dolgozója” cím
6. § "Az Év Közalkalmazottja / Intézményi Dolgozója" cím Solymár Nagyközség
Önkormányzatának Intézményeiben dolgozó közalkalmazottaknak vagy közalkalmazotti
ranggal nem rendelkezı dolgozónak adományozható. Az adományozásának kettıs elıfeltétele:
a kiváló szakmai munkán kívül a példaértékő közösségi munka.

„Az Év Ifjú Sportolója” cím
7. § "Az Év Ifjú Sportolója " cím azt az állandó solymári lakosú fiatalt illeti meg, aki –a
jelölés idıpontjában- a 20. életévét még nem töltötte be.
A cím adományozásának további feltétele, hogy a jelölt:
1. valamely sportágban,
2. fair play-ben, vagy
3. egyéb, a sporthoz köthetı eszményben, viselkedésben, magatartásban például
szolgálhat a közösség, elsısorban az ifjúság elıtt.”

„Az Év Ductora” cím
8. § "Az Év Ductora " cím azt az állandó solymári lakosú fiatalt illeti meg, aki –a jelölés
idıpontjában- a 35. életévét még nem töltötte be.
A cím adományozásának további feltétele, hogy a jelölt:
4. valamely, az ifjúsággal kapcsolatos területen,
5. a hagyományápolásban, a hagyományırzésben,
1 a kultúránkban, a német nemzetiségi kultúránkban,
2 a közösség teremtésben, formálásban vagy
1. egyéb, az ifjúsághoz, azok neveléséhez, a hagyományaink ápolásához köthetı
eszményben, viselkedésben, magatartásban például szolgálhat a közösség, különös
tekintettel az ifjúság elıtt.
2. Tevékenységét a jelölt hosszabb ideje, rendszeresen végezze.”
4. §
A Rendelet IV. fejezete az alábbiak szerint módosul:
„IV. FEJEZET
Az adományozás rendje

9. § (1) Az adományozás rendje a 2-4.§-ban részletezett elismerések tekintetében a következı:
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(2) A kitüntetés és a cím adományozására javaslatot tehetnek: a Polgármester, a Képviselıtestület tagjai, Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal vezetıje, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, az önkormányzati intézmények vezetıi, valamint a Solymár Nagyközség
Önkormányzata területén tevékenykedı egyesületek és alapítványok, azok képviselıi. A
javaslatnak tartalmaznia kell az elismerés alapját szolgáló munkásság vagy tevékenység
részletes ismertetését.
(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év március l5-ig a jelen rendelet 1. számú
mellékletében szereplı formanyomtatványon kell elıterjeszteni az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnál. A beérkezett javaslatok szakszerő kezelésérıl és a vonatkozó
eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik.
(4) A kitüntetési javaslatot az Oktatási és Közmővelıdési Bizottság véleményével együtt a
Polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé.
(5) A kitüntetések adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos
szavazással és egyszerő többséggel kell meghoznia.
(6) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti kitüntetésben közösség részesül, úgy a kitüntetési
pénzjutalom a 3. § (3) bekezdés szerinti összeg kétszerese.
(7) A kitüntetés posztumusz is adományozható
10. § (1) Annak érdekében, hogy az egyéni méltányláson kívül, a közösségi morált is javítsa az
elismerés, a jelölés rendje az 5-6. §-okban a következı:
 az érintettek maguk közül válasszák az arra méltó személyt,
a választás során, vezetıre (jegyzı, aljegyzı, irodavezetık, polgármester,
alpolgámester, intézményvezetık és helyetteseik) nem lehet szavazni,
annak érdekében, hogy a vezetıi –ezen keresztül az intézményi- célok is
érvényesülhessenek, a vezetık (jegyzı, aljegyzı, polgármester, ) szavazat duplán
számít.
(2) A címre vonatkozó javaslatot minden év október 31-ig a jelen rendelet 1. számú
mellékletében szereplı formanyomtatványon kell elıterjeszteni az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnál. A beérkezett javaslatok szakszerő kezelésérıl és a vonatkozó
eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik.
(3) A cím odaítélésére vonatkozó javaslatot a –vétójog nélkül- polgármester terjeszti a
Képviselı-testület elé.
(4) A cím adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos szavazással és
egyszerő többséggel kell meghoznia.
(5) A cím posztumusz is adományozható.
11. § (1) A 7. §-ban részletezett címre vonatkozó javaslatot sportolók maguk közül jelölhetnek,
a testnevelı tanárokon, vagy a solymáron mőködı sport-szakosztályokon (egyesületeken)
keresztül.
(2) A 8. §-ban részletezett címre a különbözı csoportokban, civil szervezetekben tevékenykedı
ifjúság maga közül jelölhet, az ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteken keresztül.
(3) A 7-8. §-okban részletezett címekre vonatkozó javaslatot minden év október30-ig a jelen
rendelet 1. számú mellékletében szereplı formanyomtatványon kell elıterjeszteni az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. A beérkezett javaslatok szakszerő kezelésérıl és a
vonatkozó eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik.
(4) A címre vonatkozó javaslatot a –vétójog nélkül- Polgármester terjeszti a Képviselı-testület
elé.
(5) A cím adományozására a Képviselı-testület jogosult. Határozatát titkos szavazással és
egyszerő többséggel kell meghoznia.
(6) A cím posztumusz is adományozható.
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12. § (1) A rendelet 5-8. §-ai vonatkozásában évente legfeljebb 1, rendkívül indokolt esetben
több cím adományozható.
(2) A kitüntetést az év utólsó testületi ülésén kerül átadásra, de a képviselı-testület a
kitüntetés átadására ettıl eltérı idıpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amely mértékét a Képviselı-testület állapítja meg az
önkormányzat Polgármesteri Hivatalának mindenkori költségvetésében.”
5.§
A Rendelet V. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„V. FEJEZET
Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az adományozottakat megkülönböztetett tisztelet illeti meg, amely a következıkbıl
áll:
- az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meghívást kapnak
- díjtalanul látogathatják az Önkormányzat mővészeti és kulturális rendezvényeit,
intézményeit
- véleményt nyilváníthatnak a kitüntetések adományozásával, visszavonásával kapcsolatban.
(2) Az adományokról, annak jogosultjairól és az adományozó eljárással kapcsolatban
keletkezett köziratokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(3) Az adományok átadásával kapcsolatos elıkészítı, szervezı és adminisztratív tevékenységet
a a jegyzı vezetésével a Polgármesteri Hivatal végzi.
(4) A jelen rendeletben megállapított pénzjutalom közterheit az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala átvállalja.
(5) A jelen rendeletben nevesített adományok a jogosulttól visszavonhatóak, ha az
elismerésben részesített jogosultat a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltja,
illetve méltatlanná válik az elismerésre. A visszavonás módjára a IV. fejezetben foglalt
eljárási szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.
(6) A jelen rendeletben alapított elismerések adományozását, esetleges visszavonását az
önkormányzat hivatalos lapjában és internet oldalán is közzé kell tenni.
14. § (1) A Solymár Mecénása cím elıször 2006-ban kerülhet átadásra.
(2) Az Év Köztisztviselıje / Hivatali Dolgozója cím elıször 2009-ben kerülhet átadásra.
(3) Az Év Közalkalmazottja / Intézményi Dolgozója cím elıször 2009-ben kerülhet átadásra.
(4) Az Év Ifjú Sportolója cím elıször 2009-ben kerülhet átadásra.
(5) Az Év Duktora cím elıször 2009-ben kerülhet átadásra.”
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6. §
A Rendelet az alábbi új 1/c-1/f. Mellékletekkel egészül ki: az alábbiak szerint módosul:
„1/c. Melléklet

Javaslat „Az Év Köztisztviselıje / Hivatali Dolgozója” címre
Az Év Köztiszviselıje / Hivatali Dolgozója címre …... évben az alábbi
személyeket terjesztem elı a Rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi,
valamint dolgozói titkos szavazásának eredménye alapján.
Javasolt személyek (sorrendben):
1. Név: ….................................................................. Szavazatszám:.....................
2. Név: ….................................................................. Szavazatszám:.....................
3. Név: ….................................................................. Szavazatszám:.....................

Solymár, ….........................

__________________________
Solymár Nagyközség Polgármestere

A személyekre leadott szavazatokat összeszámolás után hitelesítettem:
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1/d. Melléklet

Javaslat „Az Év Közalkalmazottja / Intézményi Dolgozója” címre
Az „Az Év Közalkalmazottja / Intézményi Dolgozója” címre …... évben az
alábbi személyeket terjesztem elı a Rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel Solymár Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények
közalkalmazottai és dolgozói titkos szavazásának eredménye alapján. Az egyes
intézmények közalkalmazottainak, valamint dolgozóinak, valamint vezetıinek
szavazatai az adott intézményen belül az alábbiak szerint vannak súlyozva:
1 leadott szavazat értéke = 100 / intézményi létszám (egy intézményhez 100
pontnyi szavazat tartozik. Tehát, ha egy 40 fıs intézményben egy személy 15
szavazatot kap, az önkormányzati szinten 37,5 pontot jelent, míg egy 10 fıs
intézményben 5 szavazat 50 pontot ér, ahogy a 40 fınél 20 szavazat szintén 50
pontot ér).
Javasolt személyek (sorrendben):
1. Név: ….................................................................. Pontszám:......................
2. Név: ….................................................................. Pontszám:......................
3. Név: ….................................................................. Pontszám:.......................

Solymár, ….........................

__________________________
Solymár Nagyközség Polgármestere

A személyekre leadott szavazatokat összeszámolás után hitelesítettem:
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1/e. Melléklet

Javaslat „Az Év Ifjú Sportolója” címre

Javaslattevı neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________

Indoklás (a Rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelel, valamint sportág,
sportesemény stb. megnevezése, megjelölése)

Dátum:

Aláírás:
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1/f. Melléklet

Javaslat „Az Év Ductora” címre

Javaslattevı neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________

Indoklás (a Rendelet 8. §-ában foglaltakak megfelel, ifjúsággal kapcsolatos
tevékenysége, hagyományırzés stb.)

8. számú napirend: 193/2008. számú elıterjesztés: Rendeletalkotás a
szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díjának, a
csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendı csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeirıl.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szeretettel köszöntöm Sztilkovics Szávó urat Pilisszentiván polgármesterét és Dr. Peller
György jegyzı urat.
Hamvas Márton, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság ülése elıtt felvettem a kapcsolatot a Pilisszentivánnal és kiderült, hogy
ık már döntöttek, ám mi döntést ebben a kérdésben nem hoztunk.
Sztilkovics Szávó, polgármester:
Itt közösen kell döntenünk, hiszen a cég közös tulajdonban van. Mi többször tettünk látogatást
a KÖZCSAT telephelyén, ahol egy igen színvonalas szolgáltatást végeznek. Pilisszetniván
elfogadhatónak találta azt az emelést, amit Hamvas Márton úr elıterjesztett. Tudom, hogy
senki sem szeret többet fizetni, mint eddig. Az elmúlt pár évben nem emeltünk ezért most már
idıszerő. Az üzem igen magas színvonalon mőködik, amiért az emelés is indokolt.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Pilisszentiván még nem hirdette ki rendeletét. Ha mi most más döntést hozunk, akkor
Pilisszetniván újra tárgyalja?
Sztilkovics Szávó, polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy ne legyen különbözı díjazás Solymár és Pilisszentiván között. Az
emelés néhány gombóc fagylalt árával terheli csak meg a családok kasszáját. Az emelés
12,8%. Ez nem egy nagy tehertétel. Ráadásul csökken a szennyvíz mennyisége, de ettıl
függetlenül a rendszert üzemeltetni kell.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Valóban kevesebb vizet használunk.
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Tamás Enikı, képviselı:
Újabb rész került becsatlakozásra a településen ezért nem értem, hogy ennek ellenére hogyan
csökkenhetett a szennyvíz mennyisége?
Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
Eddig már csak 93 család nem kötött rá.
Az 1990. évi LXV. tv 16.§ (1) bekezdésben, valamint az 1990 évi LXXXVII. törvény 7.§ában kapott felhatalmazás alapján a képviselı-testület hatásköre az Önkormányzat
mőködtetésében levı közüzemek díjainak meghatározása.
A 2009. évi csatornadíj javaslat meghatározásánál figyelembe vett szempontok:
A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások (belépı új
létesítmények)
Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások,
villamos energia, gáz, üzemanyag)
A fogyasztás mennyiségi változása, csökkenése
A közmővagyon amortizációs fedezetének változása
Az árat befolyásoló adójellegő befizetések változása (különös tekintettel a
kormányzati intézkedések hatásaira), Pld a vízterhelési díj mértéke 100 % -ra
emelkedett.
A telep fejlesztésére fordított kölcsön tıketörlesztése 7,200 eFt/év, a kamat mértékét
4,000 eFt /év -re becsülöm
Az 1-10 hónap adatai alapján a csatornahálózat bıvítése ellenére a befolyó szennyvíz
mennyisége még Solymáron is kismértékben (1 %-al), Pilisszentivánon pedig 6 %-al, míg a
fogadott szippantott szennyvíz mennyisége 41 %-al csökkent, mert a csatornahálózat bıvítését
követıen legelıszır a zárt szennyvíztárolóval rendelkezık kötnek rá a csatornára.
A szippantott szennyvíz és a csatornán érkezı szennyvíz árdifferenciája miatt a hálózat
bıvítés gyakorlatilag bevétel csökkenéssel járt.
Ennek önkormányzati szempontból a szippantott szennyvíz önkormányzati támogatási
összegének csökkenése az elıny, továbbá környezetvédelmi hozadéka is van.
A locsolási mellékvízmérıt a ténylegesen locsoló ügyfelek felszereltették, illetve felszerelik.
A 10% locsolási kedvezményt igénybevevık gyakorlatilag csak igen keveset locsolnak, ezért
megfontolandó, hogy csak a locsolási mellékvízmérın mért vízzel csökkenjen a
csatornaszámla. A jelenlegi rendszer változatlanul hagyása esetén az így keletkezı
bevételcsökkenést be kell építeni a szolgáltatás árába.
A szennyvízmennyiség (vízfogyasztás) változása: a 2009. évi fogyasztást is csak a 2008-as
értékesítési adatok alatt lehet felelısséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas
fix költség-hányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli.
A 2008 óta a vízterhelési díjat a kormányrendelet alapján kiszámításra kerülı díjnak a 100%át kell megfizetni. Így 2009- ben ezt 14 Ft/ m3 –összeggel vettem a javaslatban figyelembe.
A vízterhelési díjat eddig vízminıség javító mőszerek, berendezések beruházásával
kiváltottuk. Erre 2009-ban már csak korlátozottan lesz lehetıségünk.
A vízterhelési díj nagysága 2009-ban kb. 8,4 mFt, melyet költségként kell 2009-tıl elszámolni
(, az elızı évek beruházásával szemben), így ezen összeg költségnövelı tényezı lett.
A földgáz árak tekintetében - a világpiaci árakat követı ármechanizmus okán – a várhatóan
ismét több ütemő áremelés 2009. év során átlagban 16-20 %-os mértékő lehet.
Az elektromos áram díja 45 %-al emelkedett 2008-ban.
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Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
A villamos energia árának 2009 évi alakulásában jelentıs szerepet játszik a „szabad piac”-ra
való kötelezı kilépés során elért ár. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az
egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 Amper alatti kisfeszültségen vételezı fogyasztási helyek
maradhatnak csak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedıkhöz, ahol
az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar
energiapiacon kapacitás felesleg nincs, így az árakat – jellemzıen - az MVM tenderen
kialakuló árak határozzák meg. A vízközmő szolgáltatás energiafelhasználásának
árszínvonala további 16-20%-kal emelkedhet.
Az ágazatban jellemzı költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 16-20% közötti
az összköltségen belül.
A régi tisztítómedence levegıztetı elemei az új medencében lévı típusúhoz képest jelentısen
több energiát fogyasztanak. Méréseink szerint a régi medencének egyedül több az
áramfelvétele, mint az új medence és a telep valamennyi berendezése. A vízfogyasztás
csökkenése lehetıvé tette a medence üzemen kívül helyezését. Ha a befolyó szennyvíz
mennyisége meghaladja az új medence kapacitását, a keletkezett kevés többlet lényeges
költségnövekedést okoz. A levegıztetı elemek tervezett korszerőre cserélése is csak enyhíti
lenne képes a problémát.
A Hutweide területén, valamint a Kerek hegyen történı mielıbbi csatornázással látszik
megoldhatónak a probléma. Csak a gyors mennyiségi növekedés képes a fajlagos költségek
költség megugrását minimalizálni.
A tisztítótelep Auchan beruházás által nem érintett részének felújítására, valamint a
kezelıépület felújítására felvett kölcsön kamata, az alapkamat emelkedése miatt, 11,7%-ra
emelkedett. A hitelszámla egyenlege 2008.10.01.-én 51,113,452 Ft volt.
A kamat egyenletes törlesztés esetén az elsı két évben – különösen a jelenlegi kamatszint
mellett kb. évi 4,7 mFt, ez egy köbméterre vetítve kb. 7,60 Ft. A törlesztés ütemének
csökkentése nagymértékben megemelné a teljes futamidıt és kamatköltséget.
A mérleget nem, de a cash-flow-t negatívan befolyásoló tényezık:
A beruházásokra felvett kölcsön törlesztése havi 600,000 Ft (évi 7,200 eFt)
A kivitelezı Hofstädter cég vállalkozási árának 5 %-át jó teljesítési garanciaként
visszatartottuk.
Kifizetése júniusban esedékes. Összege: 2.175.896 Ft. Forrása Önkormányzati kölcsön vagy
bankkölcsön lehet. A kölcsön költségét (kamatát) az árkalkulációban figyelembe kell venni.
Nem ismert még a szemétszállítási tender eredménye, idıpontja. Amennyiben a díjbeszedést
nem a Közcsat kft végzi, úgy ez kb. 6,000 eFt bevételkiesést jelent. Részleges pótlása csak
díjemeléssel lehetséges.
A Magyar Vízmő Szövetség által kidolgozott” Ajánlás a 2008. évi víz- és
csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához” címő árképzési segédlet elemzi a várható
áremelkedések hatását. Konkrét, 2009 évi árak ismeretének hiányában, a kalkulációban a
költségtervet ennek figyelembevételével állítottuk össze.
2006 évben a csatornaszolgáltatás ára változatlanul a 2005 évi szinten maradt, 2007-ben és
2008 évben az infláció alatti emelésre került sor. Ennek következtében 2007-ben 1,299 mFt
volt a vesztesség és várhatóan 2008-ban is negatív lesz az eredmény.
A Közcsat kft készpénzállománya a felújítások során elfogyott, fizetési nehézséggel küzdünk.
A folyamatos üzemvitel finanszírozását csak a bérleti díj késedelmes kifizetésével tudtuk
biztosítani.
A fentiek miatt a javasolt árnövekmény csak a költségek eddigi szinten való fedezetét és a
bankkölcsön törlesztését biztosítja. A mellékelt javaslat e költségek beépítésével alakult ki,
illetve ezen értékekkel lett a jelenlegi ár megemelve.
Az áremelési korlát nem teszi lehetıvé a bérlet díjjal azonos mértékő ártámogatástól eltérı
összeg megállapítását.
56

Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
Az országos irányzat a kétszintő ár bevezetése, mely a rendelkezésre állási díjból és a
szolgáltatás mennyiségétıl függı díjból áll. Az állami tulajdonú hálózatokon is ezt
alkalmazzák mind az ivóvíz, mind a csatornadíj vonatkozásában. Ez a díjrendszer szakmailag
korrektebb, azonban a kis fogyasztású, szociálisan rászorultabb rétegek terhét jelentısen
növeli. Ez utóbbi okból nem javaslom még 2009-ben a bevezetését.
A fentiek figyelembevételével az 1 köbméter szennyvíz tisztítási díját javaslom nettó 410 Ft /
köbméter (bruttó 492 Ft/köbméter) értékben megállapítani. Ez 12,85 %-os áremelést jelent.
Javaslom a szennyvíztisztítás díját rendszeresen fizetı, illetve az Önkormányzattal szemben
köztartozással nem rendelkezı lakósági ügyfelek részére az Önkormányzat – az eddigi
gyakorlatnak megfelelıen- 2009-ban is adjon árkedvezményt a következıképpen:
Az elsı 10 köbméterig, javaslok bruttó 192 Ft/köbméter árkedvezményt adni.
A kedvezménnyel a ténylegesen fizetendı: nettó ár 250 Ft/m3, a bruttó ár 300 Ft/köbméter.
Minden további köbméter esetében javaslok bruttó116 Ft/köbméter árkedvezményt adni. A
kedvezménnyel a ténylegesen fizetendı bruttó ár 376 Ft/köbméter, (nettó 313 Ft/köbméter.)
Ezzel a bruttó áremelés 10m3-ig 12,36%, 10m3 felett 11,57 %.
A vállalkozók és közületek részére a szennyvíztisztítás díját nettó 410 Ft+Áfa = 492 Ft / m3
összegben javaslom megállapítani.
Az oktatási és mővelıdési intézmények, az óvodák, a Polgármesteri Hivatal, az Ezüstkor
idısek napközi otthona, valamint a Helytörténeti Győjtemény a szennyvíz tisztítás díját 250
Ft/m3 + Áfa ( bruttó 300 Ft / m3) összegben javaslom megállapítani.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen –a fizetési morálra gyakorolt kedvezı hatása miatt –
javaslom az egy hónapon túli fizetési elmaradásban lévı, illetve az Önkormányzattal szemben
köztartozással rendelkezı ügyfelektıl az önkormányzati kedvezmény megvonását. A fizetési
elmaradás idejére bruttó 492 Ft/m3 ár kerüljön számlázásra A fizetési elmaradás kifizetését
követı számlázáskor az önkormányzati kedvezményre ismét jogosult lesz az ügyfél.
Az illegális rákötık, illetve a szolgáltatás igénybevételének megkezdésének bejelentését
elmulasztó ügyfelek szintén nem jogosultak az önkormányzati kedvezményre. A számlázás az
illegális használat megállapításakor érvényes kedvezmény nélküli egységáron történik –
visszamenılegesen is- az illegális használat teljes idıtartamára, (max 5 év idıtartamra).
A fenti árrendszerbıl keletkezı többlet árbevétel az ár kalkulációban figyelembe van véve.
Részben kompenzálja az önköltség és a megállapított ár közötti különbséget, valamint a
locsolási kedvezménybıl keletkezı árbevétel kiesést.
A locsolási kedvezmény mértékét május 1-tıl –szeptember 30-ig a vételezett víz 10 % -ában
javaslom megállapítani.
A vízóraaknába szerelt és a Közcsat által leplombált vízmérıórán keresztül ellocsolt víz
mennyisége levonható. A levonhatóság elıfeltétele, hogy a plomba elıtt ne legyen oldható
kötés.
A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után föld alatti (eltakart) vezetéken
a kifolyócsapig vezetetett, locsolásra használt víz levonása, az elıírt dokumentáció (kiviteli
illetve megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra beépített és a
Közcsat Kft által leplombált mérıórán mért mennyiségben levonható. A locsolóvíz rendszer
és lakásba menı ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló, elkülönült rendszer kell
legyen.
A levonhatóság elıfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött mellékvízmérı szerzıdés megléte. A
mérıórák 5 évenként hitelesítendık, vagy új órával lecserélendık.
A vízóraaknában a mérıhely kialakítása, a mérıóra felszereltetése, hitelesíttetése, illetve a
cseréje az ügyfél felelıssége, költsége.
A szippantott szennyvíz tisztítási díjának meghatározásánál két egymásnak ellentmondó
szempontot kell figyelembe venni. A nagyobb mértékő emelés mellett szól a hálózatra való
rákötés szorgalmazásán túl a szippantott szennyvíz tisztításának magasabb költsége és a
biológiai rendszerre gyakorolt kedvezıtlen hatása.
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Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
Ugyanakkor a csatornázatlan területek lakói számára nem célszerő túlzottan megdrágítani a
szennyvízelhelyezést. A probléma nagyságát jelzi, hogy lakóterület bıvülésével Solymár
csatornázottsága kb. 75-%-os.
A szippantott szennyvíz tisztítási díját bruttó 900 Ft/m3-ban (nettó 750 Ft/m3) javaslom
megállapítani. (8,83% emelés)
A csatornázatlan területek lakóinak a szennyvíz-elhelyezési többletköltségeinek csökkentésére
javaslom a szennyvíztisztító telepen leürített szippantott szennyvíz után járó állami
támogatáson túlmenıen az Önkormányzat a költségvetése terhére 231 Ft/m3 támogatást
nyújtson.
Még hadd jegyezzem meg, hogy sokkal több munkánk van, de a dolgozók létszáma nem
változott. Viszont nekik béremelést kellene adnunk, ha nem tudunk lépést tartani a bérek
emelésével el fognak menni.
Köszönöm szépen.
Dauner Henrik, képviselı:
A Pilisszentiváni polgármester úr lobbizhat az emelés mellett. A korábbiakban azért nem
emeltünk, mert nem volt indokolt. Most az üzem kapacitása bıvült. Én örülök, hogy a létszám
nem növekedett, de egy korszerő berendezésekkel mőködı egységnél nincs szükség újabb
dolgozók felvételére. Én a 12,8% emelést túlzónak tartom. A magam részérıl egy infláció
követı emelést tartok ésszerőnek. És tudomásul kellene venni, hogy bizony vannak, akinek az
egy gombóc fagylalt is sok pénz.
Földesi János, képviselı:
Én a Pénzügyi Bizottságon is elmondtam, hogy a megkapott táblázatokban nagyon jól látható
az emelések indokolása. Én a 7% emelést tartom elfogadhatónak. Nem találom, hogy hogyan
lehetne a bevételeit növelni? Szerintem az iszap befogadásával plusz pénzt tudnánk keresni.
Pilisvörösvár felé lobbiznunk kellene, hogy az ı tervezett szennyvíztisztító telepük
elkészültéig a mi telepünket használhatnák. Az is egyszerőbb lenne, ha az átemelı helyett
gravitációs módszert alkalmaznánk. Az 1m3 esı költség is csökkenhetne.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Azt ne felejtsük el, hogy nem is olyan régen egy kerékpár utat akartunk építeni, amit a
környezetvédık a Natura 2000 miatt nem engedtek. Viszont ha az átemelıt ki tudnánk váltani
az valóban jó lenne.
Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
Pilisszentiváni szennyvíz vezetése miatt már készülnek a tervek, a Natura 2000 területen
engednék a vezetéket, de itt inkább a megközelíthetısége, és karbantartása jelent gondot.
A kapacitás felesleget nem tudjuk sokáig vállalni. Pilisvörösvár ha tudná bıvíteni a telepét az
nagyon jó lenne. A szennyvíz iszap elhelyezése komoly gondot jelent, hiszen több ilyen telep
bezárt, viszont nem gondoskodtak újabb befogadó telepekrıl. Hosszú távon az lenne a
megoldás, ha mi csinálnánk egy ilyen telepet, de ahhoz a környezı településeket is be kellene
vonni. Kérem árajánlatokat. Nekem arról kellene információ, hogy anyagilag meddig mehetek
el. Valóban ez lesz a járható út.
Sztilkovics Szávó, polgármester:
Jövıre a belsı ellenırzési tervünkben szerepel a Közcsat kft. is. A 7%-ot a testületnek kell
eldöntenie. Pilisszentivánon a szemét elszállítását külsı cég fogja végezni, de a díj
beszedésének megszervezését Hamvas Márton úr vállalta, amibıl plusz bevétele származik
majd. A gravitációs csatorna lehetıségével már mi is foglalkoztunk. Elıször mőszakilag kell
megvizsgálni, hogyan lehet megcsinálni.
58

Sztilkovics Szávó, polgármester:
Jó lenne ezt pályázati pénzzel támogatni. Célszerő lenne, összehasonlítani, hogy máshol
mennyit fizetnek. Vannak olyan városok, ahol az emelésbıl származó pénzt közcélokra
fordítják.
Horányi Márton, képviselı:
Solymár azért hozta létre a kft hogy önköltségi szinten tudjunk szolgáltatni a lakosság felé, és
kézben tudjuk tartani az árakat. A másik, hogy a Közcsat kft alkalmazottai szintén az
önkormányzathoz tartoznak ezért nem igazán értem az emelést. Miért emeljük meg 6 ember
fizetését, amikor a többiekét nem tudjuk. A KSH szerinti 6,4% infláció esetében egy 12%
emelést nem tartok szükségesnek. A közcsat kft hitele beépül az árba. Ezt meg lehetne oldani,
ha elfogadjuk azt, hogy ki lehetne váltani a hitelt a kamat terheit át lehetne váltani és tiszta
helyzet alakulna ki. A cél az önköltségi ár fenntartása. Nem értem, ha az emberek a vízzel is
spórolnak akkor miért lenne jó az emelés.
Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
A bérelést azért kértem, mert nálunk olyan magasak a követelmények, hogy ha nem tudunk
emelni, akkor el fognak menni.
2010 tıl EU elıírás megköveteli, hogy benne legyen a teljes rendszer karbantartása és
felújítása is. A teljes rendszert sok helyen fel kell újítani. Ezek 100 milliós költségek. A
felújításokra pénzt kellene eltenni. Ha most nem lépünk ebbe az irányba, akkor egyszerre
nagyon sokat kell majd emelni.
Enczmann László, képviselı:
A közcsat kft azért alapítottuk, hogy az árakat költség szintjén tartsuk. Én úgy gondolom,
hogy néha igen is reálisan emelni kell. 2009-re bevétel növekedést kellene produkálnunk.
A kft esetében a béremelést nem tartom indokoltnak. Teljesen támogatom Földesi János,
képviselı társam ötleteit, a bevételek növekedését segítı megoldásokat, csak az a baj, hogy
ezek 2009 re nem tudnának olyan módon megvalósulni, hogy az valóban bevétel növekedést
eredményezne. Polgármester úr elmondta, hogy a közbeszerzési eljárások miatt 1-2 évig is
elhúzódhat. Horányi képviselı úrral egyetértek, hogy az ott dolgozóknak nem kell
bérfejlesztést kapnia. A gravitációs vezetékkel kapcsolatban, a vezetékek mindenütt
önkormányzati tulajdonban vannak, ezért ezt költségként feltüntetni nem tartom
szerencsésnek. A 7%-os emelés alacsonyabb, mint amit el kellene érni, hogy a készpénz
bevételünk valamit javuljon. Én a 10%-os áremelést javasolnék, azért, mert a forrást saját
magunknak kell elıteremtenie, másrészt egy céget nem tehetünk fizetésképtelenné.
Januárban le kellene ülnünk, hogy megbeszéljük, hogy mit akarunk a kft-vel csinálni, milyen
fejlesztéseket akarunk végrehajtani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor megint csak egymásra
mutogatás lesz a vége és érdemi döntés nem fog születni.
Emesz Lajos, képviselı:
Melyik a fontosabb dolog? Az, hogy a két önkormányzat megegyezzen, vagy az hogy a két
önkormányzat nem tud megegyezni - külön árakkal fog dolgozni – aminek messze mutató
következményei is lesznek.
Valóban az emelésnél a 12% vagy a 8% nem tőnhet soknak, ha solymár összlakosságát
veszem figyelembe, de egy gazdag embernek ez nem fog gondot okozni, viszont egy
szegénynek komolyan gondot jelent majd. Ha ezt elfogadjuk, akkor a költségvetés tárgyalása
során egy rendelt módosítást fogok elıterjeszteni, amelynek lényege lesz: hogy a szociálisan
rászorultak részére esetében az emelés mértéke alacsonyabb legyen.
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Budavári László, képviselı:
Miután ezt a kérdést elég alaposan megtárgyaljuk, a Pilisszentivániaktól pár perc szünetet
szeretnék kérni.
Sztilkovics Szávó, polgármester:
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és engedjék meg, hogy a közszféra egy komoly
büntetést szenved el, ezért az önkormányzatok sajnos nem tudnak nagyobb befolyással bírni
ha ez így lenne, akkor másként lenne. Én azt kérem, ahhoz hogy legyen egy nívós üzemünk
ha nem is fogadják el a 12%.-os emelést legalább közelítı értéket fogadjanak el.
Köszönöm szépen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt szeretném megkérni polgármester urat, hogy - követve az elmúlt év hagyományait - a
késıbbiekben elıre tárgyaljunk, vagy akár mind a két önkormányzat képviseletében egy-egy
delegáció üljön össze és döntsön az aktuális kérdésekben.
Szünetet elrendelése. (12:24:30)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Szünet vége. (12:32:50)
A rendelet tervezethez van valakinek hozzáfőzni valója?
Dauner Henrik, képviselı:
Igen szerintem az emelés mértéke legyen 8%.
Emesz Lajos, képviselı:
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szünetben megbeszéltek szerint járjunk el és itt
szeretném ha a jegyzıkönyvbe szó szerint kerülne be amit mondok:
„A képviselık nagy többségének a véleménye szerint a mi általunk elképzelt 7%-s emelés
illetve az elıterjesztésben szereplı emelés %- s mértéke közötti különbséget Solymár
Nagyközség Önkormányzatának képviselı testülete a szociális rendeletében visszaadja a
rászorulóknak.”
Köszönöm szépen.
Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
A szünetben kiszámoltam, hogy a 8-9% közötti áremelés lenne az ideális, mert az áremelés
mértékének általában kereknek kell lennie. Így a 8,5% , 8,6% , 8,98% -s emelések jönnek ki
akkor, ha a számok kerekek.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Dauner Henrik képviselı társunk 8%-s javaslat?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elutasítva
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 3 igen szavazattal 0 fı
nem és 9 fı tartózkodással a testület elutasította Dauner Henrik képviselı társunk
8%-s javaslatát a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási
díjának, a csatornadíjának megállapításával kapcsolatosan. (12:36:56)
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a rendelet tervezetben szereplı szennyvíz díjakat?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 9 igen szavazattal 3 fı
nem és 0 fı tartózkodással a testület 32/2008. (XII.15.) számú rendeletében
elfogadta A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díjának, a
csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendı csatornadíj önkormányzati
kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeirıl szóló rendeletet
alábbiak szerint: (12:37:41)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
32/2008. (XII. 15.) sz. rendelete
A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díjának,
a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendı csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeirıl
A 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Solymár Nagyközség
Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
§
A rendelet hatálya kiterjed Solymár Nagyközség közigazgatási határán belül azokra, akik
rácsatlakoztak az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett csatornahálózatra, valamint a
KÖZCSAT Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen szippantott szennyvizet leürítıkre.

I. A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díja
2. §
Az Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. évre a leürített szippantott szennyvíz tisztítási
díját bruttó 900 Ft/m3-ben ( 750 Ft/m3 + Áfa) állapítja meg.
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3. §
(1) Az Önkormányzat Solymár Nagyközség közigazgatási területén a nem csatornázott
utcákban jogszerően fennálló lakó- és üdülı épületek lakóinak az ingatlanukról a KÖZCSAT
Kft. telephelyére beszállított szennyvíz után a számlával igazolt díj 10 %-át visszatéríti.
(2) A csatornázatlan területeken élı lakosok számára 2009. évben az állami támogatáson
felül Solymár Nagyközség Önkormányzata 231 Ft/m3 támogatást nyújt. A támogatás
kifizetése a lakos által benyújtott számla ellenében történik. A támogatási igénybejelentéshez
a kérelmezınek csatolnia kell az igényelt idıszakra vonatkozó közüzemi vízellátási számla
másolatát is.
(3) A (2) bekezdésben szereplı támogatást az Önkormányzattól az ivóvíz szolgáltatás
számlázási üteméhez igazodva, fél éves idıszakra vonatkozóan összegyőjtött számlákkal
évente kétszer lehet igényelni.
II. A csatornadíj megállapítása
4. §
Az Önkormányzat 2009. évre a csatornadíj hatósági árát 410 Ft/m3 + Áfa (bruttó 492
Ft/m3) - ban állapítja meg.
III. A fizetendı csatornadíj önkormányzati kompenzálás
mértékének megállapításáról és feltételeirıl
5. §
(1) A rendelet 4. §-ában megállapított csatornadíj elsı 10 m3-éhez az Önkormányzat a
lakosság, az oktatási, mővelıdési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal
részére bruttó 192,- Ft/m3, míg a 10 m3 feletti mennyiséghez bruttó 116,- Ft/m3 támogatást
ad az Önkormányzat költségvetése terhére.
(2) A lakosság, az oktatási, mővelıdési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri
Hivatal az (1) bekezdésben biztosított támogatással együtt az elsı 10 m3 után 300,-Ft/m3
bruttó csatornadíjat, minden további köbméter szennyvíz után 376-Ft/m3 csatornadíjat fizet.
6. §
(1) Az Önkormányzat csak azokat részesíti a 5. §-ban meghatározott kedvezményben,
akiknek nincsen egy hónapot meghaladó csatornadíj, szemétdíj, illetve az önkormányzattal
szemben fennálló egyéb köztartozása vagy bérleti díj hátraléka.
(2) Azok, akik a csatornadíj, szemétdíj illetve egyéb köztartozás vagy bérleti díj hátralékukat
rendezik, és a befizetést igazolják, a tartozás rendezését követı hónap 1-jétıl részesülhetnek
a támogatásban, kedvezményben.
(3) A csatornahálózatra illegálisan rákötık, illetve a szolgáltatás igénybevételének
megkezdésének bejelentését elmulasztó ügyfelek szintén nem jogosultak az önkormányzati
kedvezményre. A számlázás az illegális használat megállapításakor érvényes kedvezmény
nélküli egységáron történik –visszamenılegesen is- az illegális használat teljes idıtartamára
(max. 5 év idıtartamra). Amennyiben az illegális rákötés idıpontja nem állapítható meg, úgy
a csatornahálózat létesítéséig visszamenıleges (max. 5 év) a számlázás idıtartama.
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7. §
(1) A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, és egyidejőleg a 27/2007.(XII.18.), a 28/2007.
(XII. 18.) és a 29/2007. (XII. 18.) valamint az ezek módosításáról szóló 3/2008.(II. 21.), a
4/2008. (II. 21.) és az 5/2008. (II. 21.) számú helyi rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az aljegyzı gondoskodik.

9. számú napirend: 199/2008. számú elıterjesztés: Dr. Nagy János háziorvos
helyettesítése.
Visszavonva.

10. számú napirend: 200/2008. számú elıterjesztés: Az 1806/4. hrsz számú út
területrendezése.
Budavári László, képviselı:
Az 1806/4 hrsz-ú Ibolya utcához szükséges területet –az akkor hatályos jogszabályok alapján–
a hivatal jogelıdje kártalanítás nélkül igénybe vette a környezı ingatlanok tulajdonosaitól. A
területek tényleges leadása azonban nem történt meg.
A kerítések áthelyezését 1987-ben nem igényelte a hivatal, de késıbb (1990. évben) erre
vonatkozó felhívást küldött ki az ingatlan tulajdonosainak. A felhívást követıen a kerítések
áthelyezésére nem került sor. Fentiekbıl adódóan –az út keskenysége miatt– az ott lakók a
szomszédos (szemközti) ingatlanok terhére használják az utat és alakítottak ki parkolót. Ebbıl
sok éve zajló birtokháborítási ügy keletkezett.
Az ügyben érintett belterületi ingatlantulajdonosok a természetbeni állapot ingatlannyilvántartásba vételére, az út céljára igénybe vett terület visszaadását kérték. A bizottság ezt
nem támogatta. Ezek az útrészek leadásra kerültek. Ha ezt felülbíráljuk, akkor ezeket a
telekrészeket vissza kell adnunk a tulajdonosoknak.
A határozati javaslatot itt szeretném kiegészíteni azzal, hogy most a határozatnak legyen
határideje, és legyen végre felelıse.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Szeretném megjegyezni, hogy várhatóan ezt a döntést a tulajdonosok nem fogják elfogadni.
A határidı: a végrehajtás megkezdése legyen.
Budavári László, képviselı:
Én szeretnék pontos határidıt.
Dauner Henrik, képviselı:
Ha ez itt önkormányzati terület, akkor a tulajdonos birtokháborítás címén pert indíthat azokkal
szemben, akik ezt a jogsérelmet elkövették. Ez a jogsérelem áll, hiszen elkerítettek és
megakadályozzák az út jogszerő kialakítását. Ennek komoly szankciói lehetnek. Én azt
javasolnám, hogy ezt indítsuk el.
Köszönöm szépen.
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Budavári László, képviselı:
Itt már a túlkerítésen is túlkerítettek. Nem csak azt a részt kerítették le, amit leadtak út céljára,
hanem további területeket is elkerítettek.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
Azok a tulajdonosok, aki ezen ügy miatt nem tudják használni az ingatlanukat, feltétlenül
védelemre szorulnak, a problémájukat meg kell oldani, azonban az önkormányzat azokkal
szemben, akik az utat lekerítették az iratok tanúsága szerint nem egyértelmően lépett fel. A
kérdés igazán az, hogy vissza kell adniuk az utat az önkormányzatnak, vagy az
önkormányzatnak ki kell azt sajátítania.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Milyen határidıt javasoltok?
Budavári László, képviselı:
60 nap.
Kıvári András, képviselı:
Én a biztonság oldaláról közelíteném meg. Amikor édesapámék 1957-ben a Vasút utcában
elkezdtek építkezni a kerítést beljebb kellett vinni, hogy ha az utcát szélesítik, vagy járdát
csinálnak legyen helye. Mindenki, aki akkor a Vasút utcában lakott beljebb vitte a kerítését.
Amikor új szomszédok érkeztek az édesapám bemutatkozott.
Én azt kérem, hogy e szerint járjon el a hivatal.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 1806/4 hrsz út területrendezésével kapcsolatos
elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 11 fı 9 igen szavazattal 0 fı nem és
2 fı tartózkodással a testület 177/2008. (XII.12.) számú határozatában úgy dönt, hogy a
Dr. Péchy Kristóf ügyvéd által képviselt ingatlantulajdonosok kérelmét nem támogatja.
Felhívja a hivatalt, hogy az 1806/4 hrsz-ú út ingatlan-nyilvántartási állapot szerinti
kialakítására tegye meg a szükséges intézkedéseket. (12:50:06)
Határidı: a határozat végrehajtásának megkezdésére 2009. február 10.
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11. számú napirend: 202/2008. számú elıterjesztés: Ács Attila István kérelme
az 1333/1 hrsz önkormányzati terület egy részének cseréjére.
Budavári László, képviselı:
Ács Attila István a mellékelt vázrajzon vonalakkal jelölt területet –kártalanítás nélkül– leadja
az önkormányzat részére út céljára, a pöttyökkel jelölt kisebb területért cserébe.
A kérelmezı 1:1 arányú cserét javasolt, a bizottság azonban –tekintettel arra a tényre, hogy a
telekalakítás során általánosan alkalmazott megoldás, hogy az ingatlantulajdonosok leadják az
útkorrekció területét– a saját területének eladása mellett döntött. Tekintettel a területek
különbözı nagyságára a vételárat az önkormányzati vagyon értéknövekedésére figyelemmel
méltányosan állapította meg.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 178/2008. (XII.12.) számú határozatában úgy dönt, hogy
Ács Attila István kérelmére az 1331 hrsz-ú kivett, hétvégi ház és udvar földrészletbıl út
céljára – kártalanítás nélkül– leadott 41 m2 területet és az 1332 hrsz-ú kivett beépítetlen
ingatlanból út céljára – kártalanítás nélkül – leadott 36 m2 területet köszönettel
elfogadja.
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Solymár Nagyközség
Önkormányzatának a tulajdonában lévı Solymár, 1333/1 hrsz-ú kivett, közterület 42 m2
nagyságú területét forgalomképes vagyonná nyilvánítja és Ács Attila István részére 1
000 Ft/m2 áron értékesíti. A vételár Ács Attila István felajánlásának figyelembevételével
került megállapításra. (12:52:41)

12. számú napirend: 203/2008. számú elıterjesztés: Klem László és társai
kérelme a 122 hrsz önkormányzati út egy részének megvételére.
Budavári László, képviselı:
Klem László és társai megvásárolták a 96 hrsz-ú ingatlant (100 éves vendéglı). A szerzıdés
megkötését követıen jutott tudomásukra, hogy az ingatlanhoz lekerített felsı –Sebestyén
utcai– és a vendéglı által használt parkoló területe nem tartozik az ingatlanhoz. Ez oly módon
is érinti a tulajdonosokat, hogy az engedély nélkül átalakított épületre a hivatal nem adhat
fennmaradási engedélyt, mivel az ingatlan beépítettsége jelenleg 58,75 %-os és a parkolást
saját ingatlanon belül kell megoldani.
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Budavári László, képviselı:
Ezt követıen Mátrai Márton az ingatlan elızı tulajdonosa arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a
parkolót 1983. évben megvásárolta. Az adás-vételi szerzıdést azonban nem tudta bemutatni a
hivatalnak, és a megjelölt évben –a VB. határozatok szerint– nem volt ilyen elıterjesztés és
döntés.
A fennmaradási és mőködési engedélyek kiadása érdekében szükséges a 96 hrsz-ú ingatlan
területének növelése. A bizottság kérelmezık ügyét megtárgyalta, de a parkoló területének
tisztázatlansága miatt nem tudott döntést hozni. A tervezı az építmény belsı elrendezésén
változtatva, a meglévı –jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévı– parkolók számát
elégségesnek igazolta. Így, amennyiben a csatolt vázlat szerinti 244 m2 területet kérelmezık
megvásárolják, a fenti akadályok elhárulnak. A megbeszéléseken és a bizottsági ülésen is
felmerült, hogy az utcakép érdekében a parkoló területét a késıbbiekben se kerítsék le. Ez
ellen Klem László nem emelt kifogást. A terület kialakításánál figyelembe vettük a területi
sajátosságokat, így a Sebestyén utca késıbbi fejlesztését és a Pilisvörösvári utcában lévı
közterületi pince megırzését. A jelenlegi parkoló hosszúságával megegyezı a kialakítandó
telekhatár. A 6 db parkoló kialakításához a rézső részbeni kimélyítésére van szükség, de ez az
építtetık feladata, a szükséges támfal építésével együtt.
Itt a 25.000 forint /m2 árat tartunk elfogadhatónak. A teljes összeg 6.100.000 forint lesz. Ha
van áfa vonzata akkor természetesen plusz áfa is.
Földesi János, képviselı:
Én azt szeretném javasolni, hogy amikor a kitőzésre sor kerülne akkor a Pilisvörösvári utca
jogi határának figyelembe vételével kerüljön kitőzésre.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Én azt kérem, hogy ennek a kitőzésénél a mőszaki iroda képviselıje legyen jelen.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 11 igen szavazattal 0 fı nem
és 1 fı tartózkodással a testület 179/2008. (XII.12.) számú határozatában úgy dönt, hogy
a 122 hrsz-ú kivett, közterületbıl 244 m2 területet forgalomképes vagyonná nyilvánít.
Ezt követıen fenti területet Klem László és társai részére 25 000 Ft/m2 + Áfa + egyéb
költség áron értékesíti. Az adás-vételi szerzıdés feltétele, hogy Vevık a Pilisvörösvári
utcai parkoló területét nem keríthetik el (községkép érdekében) és a parkoló kialakítása
kapcsán – amennyiben ennek mőszaki szüksége fennáll – a részőt megtámasztó támfalat
építenek. (12:57:21)
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13. számú napirend: 204/2008. számú elıterjesztés: Közbeszerzési Bizottság
tagjainak megerısítése.
Dr. Hanselka Ágnes, aljegyzı:
A Képviselı-testület 2005. február 18-i ülésén 11/2005. (II. 18.) sz. határozatával elfogadta a
közbeszerzési szabályzatot. A Bíráló Bizottság összetételét a szabályzat az alábbiak szerint
határozza meg:
„A Bíráló Bizottság elnöke az önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke.
A Bíráló Bizottság tagjait a Képviselı-testület választja meg, melynek állandó két tagja az
önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke és a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke. A
Bíráló Bizottság elnöke javaslatának figyelembevételével az adott közbeszerzés
megindításáról szóló képviselı-testületi döntéssel egyidejőleg további tagját a Képviselıtestület választja meg.”
A képviselı-testület 106/2008.(VII.18.) számú határozatában hulladékszállítási
közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött, így szükségessé
vált a Bíráló Bizottság tagjainak megerısítése.
Itt most lehetıség van a tagok megerısítésre és új tagok jelölésére.
Földesi János, képviselı:
Én nem ragaszkodom hozzá, hogy negyedik személyként ebbe bekerüljek.
Horányi Márton, képviselı:
Én azt javasoltam, hogy végig kellene gondolni annak a közbeszerzést bonyolító szervezetnek
a megbízását visszavonni, vagy mást megbízni, mert ez valahogyan nem akar menni ez a
szeméttel kapcsolatos közbeszerzés. Én kérem felmentésemet ebbıl a bizottságból.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – elfogadva
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 9 igen szavazattal 1 fı nem és
2 fı tartózkodással a testület 180/2008. (XII.12.) számú határozatában úgy dönt, hogy
106/2008. (VII. 18.) számú határozatával megindított hulladékszállítási közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjai az alábbi képviselık: (13:03:03)
Horányi Márton, a Pénzügyi Bizottság elnöke –elnök
Budavári László, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
elnöke-tag
Földesi János, képviselı-tag
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14. számú napirend: 205/2008. számú elıterjesztés: Strack Ferenc képviselı
társunk temetése.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Strack Ferenc német kisebbségi önkormányzati képviselı elhunyt. Itt most abban kell
döntenünk, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti-e? Elektronikus levélben
elızetesen megkérdeztem errıl képviselıtársaimat, aki választolt támogatta a javaslatot
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Köszönöm szépen.
Van valakinek hozzáfőzni valója?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az elıterjesztést?
Szavazás.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a szavazás végeredménye – egyhangú
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 12-n
megtartott ülésén megállapítom, az ülésen megjelent 12 fı 12 igen szavazattal 0 fı nem
és 0 fı tartózkodással a testület 181/2008. (XII.12.) számú határozatában úgy dönt, hogy
Strack Ferenc német kisebbségi önkormányzati képviselıt, az önkormányzat saját
halottjának tekinti. A temetés költségeit a tartalék keret terhére átvállalja.
(13:04:01)
Horányi Márton, képviselı:
Én azt szeretném kérni, hogy a költségvetés készítésénél fontoljuk meg hogy valamelyik
bankkal tudunk e cash full kamatszámítást elérni. Ha erre van lehetıség, kérem tárgyaljuk le.
A vízi közmő hálózattal kapcsolatosan az elızı testületi ülésen kaptunk tájékoztatást arról,
hogy megérkezett a hálózat mőködési és üzembe helyezési engedélye. Azt is tudjuk, hogy a
Kert utca- Mély utca csatorna elkészült. Ebbıl következik az, hogy év végén – december 31éig – a hivatalnak egy beszámolót kell készítenie a beruházásokról, amelyek üzembe
helyezıdtek azokat aktiválni kell. Itt az a probléma, hogy ha aktiválódik az adott csatorna
beruházás akkor a társulat megszőnik. Ez azért probléma mert nincs rendezve ennek a jogi
oldala.
Én azt szeretném kérni, hogy ebben a témában Sarlós Bernáth úrral minél elıbb vegyük fel a
kapcsolatot és beszéljük meg, hogy mit tudunk tenni.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Itt van jogi segítségünk a Víztársulatok Szövetségének jogásza.
Budavári László, képviselı:
A társulás vagy a társulat szőnik meg?
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Nem szőnik meg, mert még ez a társulás öt éven keresztül szedi a díjakat.
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Emesz Lajos, képviselı:
Tisztelt képviselı társak, talán emlékeztek rá – az elızı testületi ülésen szóba került- már
beszéltünk róla, hogy a testületre két év után, a ciklus közepén ráfér egy kis összejövetel, egy
tisztázó beszélgetés egy látszó vagy nem látszó de mégiscsak meglévı ellentételeket
szeretném feloldani oly szinten, hogy egyrészrıl: a jövı évi költségvetés tárgyalása elıtt,
másrészrıl: a hátralévı két évre tisztázna bizonyos kérdéseket.
Én arra szeretném kérni minden képviselı társamat és polgármester urat, hogy 2009. január
09-n (péntek) reggel 09 órakor találkozunk itt a hivatal elıtt és együtt elmegyünk egy
nyugalmas helyre, ahol tudunk beszélni.
Novoszádek János, képviselı:
Nagyon örülök, hogy ez szóba került, bár már ezt mi is kezdeményeztük korábban. Milyen
formában kerül majd megrendezésre? Lesz moderátor? Napirend?
Emesz Lajos, képviselı:
Bár mit lehet, én csak egy dologhoz ragaszkodnék: 14 fı vegyen rajta részt.
Tamás Enikı, képviselı:
A vasút környékének állapota kritikán aluli. Az ottani mosdó katasztrofális és nincs bicikli
tároló sem. Nagy Tibor úrral felvettem a kapcsolatot, aki nyitott a megoldásra.
A gázzal gond van, mert alig lehet egy egységnyi vizet felforralni.
A Testületi vacsorára a Schultz sörözıben lesz megtartva 2008. december 22-n délután 19:00
órakor.
Hamvas Márton, KÖZCSAT Kft igazgatója:
Szeretném kérni, hogy a vasút kössön rá a csatornára.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Már korábban is foglalkoztunk a vasút problémájával és személyesen keresett fel a vasúti
ingatlan vezérigazgatója. Én elmondtam az összes panaszomat, de azóta sem történt semmi.
A gáz energiatartalmával bárki kérhet bemérést. Ezt kérem a mőszaki irodától, hogy nézzenek
ennek utána.
Novoszádek János, képviselı:
2008. december 21-n délután 16:00 órakor Adventi hangverseny lesz a templomban.
Dauner Henrik, képviselı:
A Suzuki elıtti szerviz út problémája még mindig fennáll. Kérem a mőszaki irodát ennek
megoldására.
Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Ennek az útnak a gazdája a PEMÁK és ezzel mindent elmondtam.
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Dr. Szente Kálmán, polgármester:
Van e még valakinek bármilyen megjegyzése?
Nincs.
Köszönöm szépen.
Az ülést ezennel bezárom.
Solymár, 2008. december 12.
A jegyzıkönyvet készítette: Peták Margit
A jegyzıkönyvet ellenjegyzésével ellátja:

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

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

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

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