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JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület
2011. december 12-én megtartott
rendes, nyílt üléséről

Résztvevők:
Dr. Szente Kálmán, polgármester
Dr. Beregszászi Márk, jegyző
Emesz Lajos, alpolgármester
Cser Angéla, képviselő
Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő
Lőrincz Beáta, képviselő
Ordódy György, képviselő
Szeghy Krisztina, képviselő
Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő
Takácsné Nagy Eszter, képviselő
Tordai Miklós, képviselő
Kővári András, képviselő
Gaal Gergely, képviselő
Dr. Csipler Norbert, vendég

EREDETI NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 214/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2. 215/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
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3. 216/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés 2012. évi hulladékszállítási díjak tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
4. 217/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz
tisztítási díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendő csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeiről szóló rendelet
megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
5. 218/2011. sz. előterjesztés: Az élelmezési nyersanyag normákról szóló rendelet megalkotása,
2012. évi nyersanyagnormák és térítési díjak meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
6. 219/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Szabóné Nagy Erika területrendezési ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
7. 220/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Kovács Tibor és neje kisajátítási ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
8. 221/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Matzon Ákos kérelme tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
9. 222/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányi
kinevezésének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
10. 223/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.) számú rendelet módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Szeghy Krisztina, képviselő
11. 224/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár, 0183/2 hrsz. alatt felvett ingatlan
belterületbe vonása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
12. 225/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Vágó Ferenc ingatlan felajánlása vételre
tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
13. 226/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés együttműködési megállapodás a Polgármesteri
Hivatal és az önállóan működő intézmények gazdasági feladatainak ellátására tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán, polgármester
14. 227/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Solymári Településüzemeltetési Kft. működési
engedélye tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
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15. 228/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a polgármester jutalmazásának ügyében
Előterjesztő: Emesz Lajos, alpolgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Üdvözli a megjelenteket és a vendégeket, egyben
megállapítja, hogy a 12 fővel határozatképes a testület. Elmondja, hogy két sürgősségi
előterjesztés érkezett, az egyik Tordai Miklós képviselő úr adórendelet módosítására irányuló
előterjesztése, a másikat ő maga terjeszti elő, melyben arra tesz javaslatot, hogy az óvodaépítést
halasszák el, és a bölcsőde új helyszínen valósuljon meg. Megkérdezi, hogy van –e napirend
előtti felszólalás.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a közmeghallgatáson a tervbe vett óvoda és
bölcsőde építés kapcsán több kérdés és vélemény érkezett hozzájuk. Voltak olyan személyek
akik, nem tényeket szerettek volna közölni, hanem pocskondiároztak, melyet a Képviselő-testület
visszautasít, és olyanok is voltak, akik jó szándékúan álltak a kérdéshez, de az aláírásgyűjtők
félretájékoztatták őket. Úgy véli, hogy akik elindították ezt, azoknak több információval kellett
volna ellátniuk őket. A harmadik fajta hozzászólás véleménynyilvánító felszólalás volt, melyet
ezúton is köszönnek, és igyekeznek megfontolni. Ezt követően tájékoztatja a képviselőket arról,
hogy Csíkpálfalvára kamionnal küldenek ajándékokat, ezek egy része padok, melyet a solymári
általános iskola ajánlott fel, a másik része könyv cd, melyet a Magyar Vöröskereszt Solymári
Szervezete gyűjtött. A könyvek másik részét a könyvtár, a művelődési ház, a Kék Óvoda és a
nyugdíjasklub kapta.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Solymári Konzultáció
kérdőíveinek kiértékelése megtörtént, melyet ezúton is köszön Szemkői Juditnak, aki önkéntes
felajánlásként vett részt a munkába. A konzultáció tavasszal indult, májusban a Solymári
Hírmondó mellékleteként és a neten is elérhető volt. A netes változat most is él, s az eredmények
is elérhetők a www.kerdoivem.hu weboldalon, email cím: konzultacio@solymar.hu, míg a jelszó
solymar. A másik téma a közmeghallgatáshoz kapcsolódik, melynek kapcsán fontos tanúság,
hogy nem megfelelő a tájékoztatás, melyen el kell gondolkodni, meg kell keresni az okát, és a
megoldást. Elmondja, hogy az aláírások tanulmányozása során 145 db nem solymári aláírással
találkoztak. Úgy véli, hogy nekik a solymári polgárokkal, a solymári adófizetőkkel kell együtt
gondolkodniuk.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy sok embernek nem tetszett a projekt.
Eleve kétszeres téves hipotézisből indultak ki, egyrészt az, hogy nem végleges döntésről volt szó,
a másik pedig, hogy úgy gyűjtötték az aláírásokat, hogy ne szüntessék meg a Napsugár Óvodát.
Az aláírásgyűjtő első oldalán volt csak feltüntetve, hogy mi célból gyűjtik azokat.
 Cser Angéla, képviselő: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy nem rég tűz volt egy családi
házban, ahol személyesen kinn volt és azt tapasztalta, hogy borzalmas állapotok vannak. Kéri,
hogy szavazzanak meg egy összeget a család javára és folytassák ezt a kezdeményezést, azaz
gyűjtsenek az ilyen helyzetekbe került emberek megsegítése céljából létrehozott számlájukra.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy pénteken járt személyesen nála a család,
akiknek ma 250 ezer forint rendkívüli segélyt utaltak ki.
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 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, örömmel olvasta, hogy a bölcsődével kapcsolatban új
helyszín merült fel. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy sikerült befejezniük a kerekhegyi
játszóteret, melyet egyrészt a kerekhegyieknek köszön meg, másrészt a Prox Kft-nek, aki
1.160.000,- Ft-tal támogatta őket. Ezen túl köszönetét fejezi ki a Garden 2000 Kft-nek, akik a vár
alatti terület rendbetételével nagy segítséget nyújtottak, mintegy 500.000,- Ft értékben. Hozzá
teszi, hogy napirend után majd élni kíván a kérés lehetőségével, melyet zárt ülés keretében kíván
tárgyalni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy erről külön szavaznak majd.
 Ordódy György, képviselő: Elmondja, hogy kerekhegyen adventi összejövetel volt, melynek
elején lakossági fórumot tartottak. Itt szó volt a kerekhegyi csatornázásról, melynek kapcsán azt
kérték a lakók, hogy ha nem valósul meg, a Koppány utcát és az erdei utat renoválják. Az óvoda
kapcsán aggályként a megközelíthetőség merült fel, melyre azt felelte, hogy járatokat indítanának
oda. A lakók a szemétszállítással elégedetlenek, illetve szeretnék, ha a buszok a kerekhegyre is
kimennének, és bekötnék Kerekhegyet Solymár belterületére.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy most családi elfoglaltság miatt nem tudott
részt venni a fórumon. A szemétszállítás kapcsán azt kéri, hogy a konkrét panaszokat jelezzék a
lakosok az ügyfélszolgálat felé, s azt továbbítják a cég felé.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Elmondja, hogy napirend után neki is lenne egy kérdése és
egy hozzászólása a közmeghallgatáshoz kapcsolódóan.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 11. napirend az és
a 15. napirend alatti előterjesztések, az előterjesztő részéről visszavonásra kerülnek. Javasolja,
hogy a 222/2011. számú előterjesztést 1. napirendként tárgyalja a testület, tekintettel arra, hogy
körükben van Dr. Csipler Norbert. Kéri, hogy szavazzanak róla.

Szavazás eredménye
#: 337
Száma: 11.12.12/0/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 222/2011. sz. előterjesztés 1. napirendi pontként
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
11
0
0
11
1
0

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
8.33
0.00
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Összesen
Megjegyzés:

12

100.00

Lőrincz Beáta
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, 1 fő nem szavazott a testület úgy dönt, hogy a 222/2011 sorszámú
Budaőrsi Rendőrkapitány kapitányi kinevezésének véleményezése tárgyában készült
előterjesztést első napirendként tárgyalja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak Tordai Miklós képviselő
előterjesztésének napirendre vételéről.

Szavazás eredménye
#: 338
Száma: 11.12.12/0/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 229/2011. számú előterjesztés napirendre vétele
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
1
1
12
0
0
12

Szav%
Össz%
83.34
83.34
8.33
8.33
8.33
8.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
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Dobrovkáné Dér Borbála
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos
Cser Angéla

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 229/2011 sorszámon, adórendelet
módosítása tárgyban készült előterjesztést napirendre veszi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak bölcsőde építése tárgyában
készült előterjesztésről.

Szavazás eredménye
#: 339
Száma: 11.12.12/0/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 230/2011. előterjesztés napirendre vétele
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
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-

Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 230/2011 sorszámon, pályázat beadása
bölcsőde építésére tárgyban készült előterjesztést napirendre veszi.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a módosított napirendről.

Szavazás eredménye
#: 340
Száma: 11.12.12/0/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Módosított napirend
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
7

-

Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület úgy dönt, hogy a 230/2011 sorszámon, pályázat beadása
bölcsőde építésére tárgyban készült előterjesztést napirendre veszi.

MÓDOSÍTOTT NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 222/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányi
kinevezésének véleményezése tárgyában Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
2. 214/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
3. 215/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotása tárgyában Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
4. 216/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés 2012. évi hulladékszállítási díjak tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
5. 217/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz
tisztítási díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendő csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeiről szóló rendelet
megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
6. 218/2011. sz. előterjesztés: Az élelmezési nyersanyag normákról szóló rendelet megalkotása,
2012. évi nyersanyagnormák és térítési díjak meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
7. 219/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Szabóné Nagy Erika területrendezési ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
8. 220/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Kovács Tibor és neje kisajátítási ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
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9. 221/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Matzon Ákos kérelme tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
10. 223/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség Önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.) számú rendelet módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Szeghy Krisztina képviselő
11. 225/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Vágó Ferenc ingatlan felajánlása vételre
tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
12. 226/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés együttműködési megállapodás a Polgármesteri
Hivatal és az önállóan működő intézmények gazdasági feladatainak ellátására tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
13. 227/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Solymári Településüzemeltetési Kft. működési
engedélye tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
14. 229/2011. sz. előterjesztés: Adórendelet módosítása
Előterjesztő: Tordai Miklós képviselő
15. 230/2011. sz. előterjesztés: Pályázat beadása bölcsőde építésére
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

1. napirend: 222/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Budaörsi Rendőrkapitányság
kapitányi kinevezésének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a budaőrsi rendőrkapitány a VII.
kerületben szolgál tovább. A megüresedett helyre a Pest Megyei Rendőrkapitányság vezetője Dr.
Csipler Norbert urat ajánlja, aki személyesen is megjelent. Megadja neki a szót.
 Dr. Csipler Norbert, vendég: Megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy a feladatokat január
1-től látná el, majd ismerteti szakmai életútját. Hozzá teszi, hogy állampolgár barát rendőrséget
szeretne létrehozni, ezen túl a társadalmi szervezetekkel, Polgármesteri Hivatallal, oktatási
intézményekkel, polgárőrséggel és közterület felügyelőkkel is szeretne napi kapcsolatban lenni.
Ha az állampolgárok többet találkoznak a rendőrséggel, akkor biztonságosabban élik
mindennapjaikat, ezért a létszámbővítés nagy segítség, melyre várhatóan március elején kerül
sor. Szeretné őket összevontan, koncentráltan területre vezényelni. Reméli, hogy tudnak a
szabadidős járőrtevékenységről is beszélni. Úgy véli, hogy a budaőrsi rendőrkapitányság
stratégiai helyet tölt be, 21 települést érint.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a bemutatkozást. Elmondja, hogy Solymáron
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civil szervezetként nak polgárőr és tűzoltó egyesület működik. Évi 2,5 millió forinttal támogatja
az önkormányzat őket. Úgy véli, hogy erre a lakosságszámra kevés rendőr jut. Jó hír, hogy újabb
rendőrök érkeznek.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Megkérdezi, hogy mikor kíván nyugdíjba menni.
 Dr. Csipler Norbert, vendég: Azt feleli, hogy 33 éve van még.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Üdvözli, egyben eredményes munkát kíván neki. Ő maga
a közlekedésbiztonságra kívánja felhívni a figyelmet. A sebességet nemcsak a főutakon, hanem a
mellékutakon is be kell tartani. Kéri, hogy erre fordítson fokozott figyelmet.
 Dr. Csipler Norbert, vendég: Azt válaszolja, hogy számára is fontos a közlekedésbiztonság,
az, hogy egymás életét ne veszélyeztessék a közlekedők. A balesetek legnagyobb okozója a
gyorshajtás és az ittas vezetés. Figyelembe fogják venni a kérést.
 Ordódy György, képviselő: Egyetért, de úgy véli, hogy ehhez rendőr kell. Solymáron nincs
rendőr, de ha lesz, azt megköszönik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy tudomás szerint a budaörsi
rendőrkapitányságnak 21 településre két darab radarja van.
 Dr. Csipler Norbert, vendég: Azt válaszolja, hogy előreláthatólag lesz még további kettő
Pest megyének. Ezek olyanok lesznek, hogy nem kell már eljárást indítani, hanem bekerül a Vas
megyei rendszerbe.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés és hozzászólás nem
érkezik, felteszi szavazásra a támogató határozati javaslatot

Szavazás eredménye
#: 341
Száma: 11.12.12/222/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:47
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányi kinevezésének véleményezése
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks:
12
0
0
12
0
0

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
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Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
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100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület a 197/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt,
támogatja, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság Dr. Csipler Norbert r. őrnagyot nevezze
ki a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének.
 Dr. Csipler Norbert, vendég: Megköszöni a bizalmat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Jó munkát kíván.

2. napirend: 214/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többség szükséges. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás vagy kérdés.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy több változás van a régi rendelethez képest,
egyrészt a Mecénása cím belekerült a Solymárért Kitüntetésbe. Ismerteti az új kitüntetéseket:
Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi Munkáért díj, majd
elmondja, hogy az Év Köztisztviselője, és az Év Közalkalmazottja elismerések intézményi
hatáskörbe kerültek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy az Év közalkalmazottjánál volt nehéz a
súlyozás, az eltérő intézményi méretek miatt, ezért egyet ért a kezdeményezéssel, hogy saját
hatáskörben döntsék el az egyes intézmények a dolgozót.
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 Emesz Lajos, alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a rendeletet elfogadják,
hamarosan aktuálissá válik az ajánlás, tekintettel arra, hogy egyes kitüntetéseket március 15-én
adnak át, ezért kiemelt hangsúlyt kell fordítani a kommunikálására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra a rendeletet.

Szavazás eredménye
#: 342
Száma: 11.12.12/214/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:51
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
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és 0 fő tartózkodással a testület a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 30/2011. (XII.13.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2011. (XII. 13.) sz. rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

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
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településért tevékenykedő
állampolgárok munkájának méltó elismeréseként az alábbi rendeletet alkotja:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A jelen rendelet alkalmazásában:
1. Adományozás: a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek
és szervezetek méltó elismerésben történő részesítése azért, hogy személyüket és
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsuk példaként a jelen és az utókor elé.
2. Kulturális közösség: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
önszerveződött és hazai természetes személyekből álló szervezet, aki a településen a jelen
rendelet 2. § (2) bekezdésben felsorolt területeken a település érdekében tevékenykedik.
3. Jogosult: az, aki a jelen rendeletben alapított elismerést megkapta a vonatkozó eljárás
lefolytatása szerint.
(2) Solymár Nagyközség Önkormányzata által adományozható elismerések:
a) „SOLYMÁRÉRT” kitüntetés
b) Solymár Kiváló Tanulója
c) Solymár Kiváló Diáksportolója
d) Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj
(a továbbiakban együtt: elismerések) alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit
és eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza.
2. A "SOLYMÁRÉRT" kitüntetés
2. §
(1) "SOLYMÁRÉRT" kitüntetés és emlékplakett (2-3. § alkalmazásában a továbbiakban
„Kitüntetés”) adományozható azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek és
önszerveződött kulturális közösségeknek, akik, illetve amelyek a meghatározott területeken
hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a település
szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
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(2) Az (1) bekezdésben említett területek a következők:
a) művelődés kultúra és hagyományőrzés,
b) szociális-karitatív,
c) vallási, egyházi,
d) sport és szabadidő
e) egyéb a település érdekeit szolgáló tevékenység.
3. §
(1) Évente legfeljebb egy, rendkívül indokolt esetben több Kitüntetés adományozható.
(2) A Kitüntetés általában május hónapban, a Hősök napján kerül átadásra, de a képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A Kitüntetéssel pénzjutalom és kék bársony díszdobozban elhelyezett emlékplakett jár. Az
emlékplakett anyaga bronz, arany füstlemezzel borítva, hátoldalán 001-től a sorszám és az
adományozás dátuma gravírozva. A pénzjutalom mértéke a mindenkori képviselői
alapilletmény négyszerese. A kitüntetéshez díszoklevél valamint kitűző kerül átadásra.
(4) A Kitüntetés posztumusz is adományozható.
3. Solymár Kiváló Tanulója
4. §
„Solymár Kiváló Tanulója” kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az alább
felsorolt feltételeknek megfelel:
a) állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén
működő, saját fenntartású iskola tanulója,
b) tanulmányi évei alatt folyamatos szorgalmas munkájával kitűnő vagy jeles tanulmányi
eredményt ért el,
c) fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten tanulmányi, kulturális, művészeti
versenyen 1-5 közötti helyezést ért el,
d) kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett a
településnek illetve iskolájának.
4. Solymár Kiváló Diáksportolója
5. §
„Solymár Kiváló Diáksportolója” kitüntetés annak a gyermeknek adományozható, aki az
alább felsorolt feltételeknek megfelel:
a) állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén
működő, saját fenntartású általános iskola tanulója,
b) magatartásával, tanulmányi és sport teljesítményével jó példát mutat diáktartásainak
c) kiemelkedő sporttevékenységével dicsőséget szerzett a településnek illetve iskolájának.
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5. Ifjúsági Közösségi Munkáért díj
6. §
„Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj” kitüntetés annak a fiatalnak adományozható, aki az alább
felsorolt feltételeknek megfelel:
a) állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén
működő iskola tanulója, civil szervezet vagy kulturális közösség tagja
b) még nem töltötte be a 35. életévét,
c) meghatározó szerepet tölt be a közösség életében,
d) magatartása és szorgalma példaértékű társai számára,
e) legalább két éve folyamatosan részt vesz a közösség szervezésének munkájában.
7. §
(1) A 4.-6. §-ban részletezett Elismerésekből évente egy cím adományozható.
(2) A 4.-6. §-ban részletezett Elismerések tekintetében a díjazottak díszoklevélben és az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság által javasolt - maximum 30.000,- Ft, azaz
harmincezer forint értékű - jutalomban részesülnek.
(3) A díszoklevél tartalmazza:
- a díjazott nevét,
- adományozás indokát,
- adományozás dátumát,
- adományozó pecsétjét és képviselőjének aláírását.
(4) A díszokleveleket folyamatos számozással kell ellátni.
(5) A díjakat minden évben Solymár Nagyközség Önkormányzatának hivatalos ünnepségének
keretében, március 15-én adja át a polgármester.
6. Az adományozás rendje
8. §
(1) A kitüntetés és a cím adományozására írásban, részletes indoklással ellátott javaslatot
bármely személy, közösség, szervezet tehet.
(2) A javaslatokat Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója, Ifjúsági Közösségi
Munkáért kitüntetések esetében minden év január 31-ig, míg a „SOLYMÁRÉRT”
kitüntetésre minden év március l5-ig kell előterjeszteni az önkormányzat Polgármesteri
Hivatalnál a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon. A
beérkezett javaslatok szakszerű kezeléséről és a vonatkozó eljárás lefolytatásáról a
polgármester gondoskodik.
(3) Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója kitüntetések esetében a javaslathoz
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mellékelni kell a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét is.
(4) A kitüntetési javaslatot az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményével együtt kell
előterjeszteni a Képviselő-testület elé.
(5) A kitüntetések adományozására a Képviselő-testület jogosult. Határozatát titkos szavazással
és minősített többséggel kell meghoznia.
7. Vegyes rendelkezések
9. §
(1) A jogosultakat megkülönböztetett tisztelet illeti meg, amely a következőkből áll:
a) az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meghívást kapnak;
b) díjtalanul látogathatják az Önkormányzat művészeti és kulturális rendezvényeit,
intézményeit.
(2) Az adományokról, annak jogosultjairól és az adományozó eljárással kapcsolatban keletkezett
köziratokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(3) Az adományok átadásával kapcsolatos előkészítő, szervező és adminisztratív tevékenységet a
Polgármesteri Hivatal végzi.
(4) A jelen rendeletben megállapított pénzjutalom közterheit az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésében nevesítve kel megállapítani.
(5) A jelen rendeletben nevesített adományok a jogosulttól visszavonhatóak, ha a kitüntetett az
adományozást követően vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenységéből adódóan a
bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte,
és/vagy a közügyektől eltiltotta.
(6) A jelen rendeletben alapított Elismerések adományozását, esetleges visszavonását az
önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján is közzé kell tenni.
10. §
(1) Solymár Kiváló Tanulója cím először 2012-ben kerül átadásra.
(2) Solymár Kiváló Diáksportolója cím először 2012-ben kerül átadásra.
(3) Ifjúsági Közösségi Munkáért Díj először 2012-ben kerül átadásra.
11. §
(1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egy időben Solymár Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 4.) számú és az annak módosításáról
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szóló 31/2008 (XII. 12.) számú és a 8/2009 (VII. 24.) számú rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december hó 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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1/a sz. melléklet

Javaslat a „SOLYMÁRÉRT” kitüntetésre

Javaslattevő neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________

A javasolt személy működési területe (a 30/2011. (XII. 13.) rendelet II. fejezet 2. §
(2) pontja szerint):
________________________________________________________________

A javasolt személy hány éve végzi e közösségi tevékenységet:______________
A javasolt személy tevékenykedésének módja (hivatás, tiszteletdíj ellenében
végzett munka, társadalmi munka, stb.):________________________________
Indoklás (a helyi közösség szolgálatában végzett tevékenység leírása; a
tevékenység hogyan járul hozzá a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához):

Dátum:

Aláírás:
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1/b sz. melléklet

Javaslat Solymár Kiváló Tanulója kitüntetésre

Javaslattevő neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________
Indoklás (a helyi közösség szolgálatában végzett tevékenység leírása; a
tevékenység hogyan járul hozzá a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához):

Dátum:

Aláírás:
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1/c sz. melléklet

Javaslat Solymár Kiváló Diáksportolója kitüntetésre

Javaslattevő neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________
Indoklás (a helyi közösség szolgálatában végzett tevékenység leírása; a
tevékenység hogyan járul hozzá a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához):

Dátum:

Aláírás:
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1/d sz. melléklet

Javaslat Ifjúsági Közösségi Munkáért Díjra

Javaslattevő neve:__________________________________________________

Javasolt személy neve:______________________________________________
Indoklás (a helyi közösség szolgálatában végzett tevékenység leírása; a
tevékenység hogyan járul hozzá a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához):

Dátum:

Aláírás:
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3. napirend: 215/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester

a

2012.

évi

átmeneti

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, nem kötelező a rendelet megalkotása, de ez
egy mankó a Gazdasági és Intézményfelügyeleti Iroda részére. A rendelet a jövő évi költségvetés
elfogadásáig hatályos.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik hozzászólás, felteszi
szavazásra a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye
#: 343
Száma: 11.12.12/215/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 16:53
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 31/2011. (XII.13.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2011. (XII. 13.) sz. helyi rendelete
az átmeneti gazdálkodás 2012. évi szabályairól
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az átmeneti
gazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja:
1. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2012. január 1-jétől az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert, az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére, valamint a működési
kiadások, havonta legfeljebb a 1/2011. (II. 1.) sz. rendelettel megállapított 2011. évi eredeti
működési előirányzatok 1/12-ed részének teljesítésére figyelembe véve azt, hogy 2011. július 1.
napjától a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló gazdálkodási jogkörét a Képviselőtestület visszavonta.
2. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2012. január 1-jétől az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig – felhatalmazza a
Polgármestert az Önkormányzatot terhelő működési kiadási előirányzatok az 1. §-ban
meghatározott összeget meghaladó teljesítésére, amennyiben az időarányos érték fölötti
teljesítését jogszabály vagy testületi határozat eredményezi.
3. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2012. január 1-jétől az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, finanszírozási körébe
tartozó intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) – az intézmények lehívása alapján –
havonta, legfeljebb a 1/2011. (II. 1.) sz. rendelettel megállapított 2011. évi eredeti működési
előirányzatuk 1/12-ed részéig finanszírozhatók.
4. §
A 2011. évi működési előirányzatok maradványa terhére csak a 2011. évben írásban vállalt
kötelezettségek teljesíthetők.
A kötelezettségvállalással vagy felhasználási kötöttséggel nem terhelt maradványok az átmeneti
gazdálkodás során nem használhatók fel.
5. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2012. január 1-jétől az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig –, felhatalmazza az
intézmények vezetőit a soros illetményemelések miatt szükségessé váló átsorolásokat tartalmazó
okmányok kiadására, az emelt illetmények folyósítására.
6. §
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(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az önkormányzat pályázataival összefüggő kifizetések teljesítésére a pályázati kiírásnak
illetve a támogatási szerződésnek megfelelően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a központi költségvetéssel, uniós
forrásokkal összefüggő, önkormányzati forrásbővítő pályázatokon történő részvételekhez
szükséges intézkedéseket megtegye.
7. §
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az önkormányzat feladat ellátáshoz átmenetileg felesleges, többlet pénzeszközök rövid távú
bankbetétekben történő elhelyezésére.
Az átmenetei gazdálkodás során létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a
hitelfelvétel.
A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 50 M Ft
értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről az annak
aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

8. §
A 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig
a) új beruházás nem indítható;
b) beruházási kiadások a 2011. évi költségvetési rendeletben foglalt beruházási feladatokkal
kapcsolatosan, feladatonként, a 2011. évi maradvány értékek erejéig vállalhatók és
teljesíthetők.
9. §
Az átmeneti gazdálkodás időszakában
a) a már korábban megkötött szerződésekből eredő kifizetések a szerződéseknek megfelelően
teljesíthetők. A folyamatos, de éves díj-megállapítású szerződések díjait a takarékosság
jegyében felül kell vizsgálni.
b) a már korábban megkötött, több éves pénzügyi kihatással járó hitelszerződésekben vállalt
törlesztő részletek (tőke és járulékai), a vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők.
10. §
A beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2012. évi költségvetési rendeletbe be kell
illeszteni.
11. §
Vegyes és átmeneti rendelkezések
(1)
(2)
(3)

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet rendelkezései Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
rendelete hatályba lépésének napjáig alkalmazhatók.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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4. napirend: 216/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés 2012. évi hulladékszállítási díjak
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Bízik benne, hogy a közeljövőben ki tudják írni a
vonatkozó közbeszerzést, mely már többször sikertelen volt. De addig is elkészítette a díjak
tervezetét, mely a közbeszerzési eljárás lezárásáig lesz érvényben. Egyrészt az önkormányzat
ezzel kapcsolatos kiadásairól kell dönteni határozatban, másrészt a lakosságot érintő szállítási
díjakról, melyről rendeltet kell alkotni. A rendelet-tervezet szerint ennek összege
lakóegységenként 2000,- Ft, mely összeg a „rendesen fizető” solymári lakosok esetén 100,- Ft
támogatással csökken.
 Cser Angéla, képviselő: Javasolja, hogy a kedvezmények meghatározásánál arra is térjenek
ki, hogy azok ne kaphassanak kedvezményt, akik csatornázott területen nem csatlakoztak a
rendszerhez.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Elmondja, hogy 2010-ben 8 millió forintos veszteségük
volt a szóban forgó területen. 1.800,- Ft-os díj mellett, ezt 1,5 millió forintra tornázták le. A most
javasolt összeggel kb. 200 ezer forint veszteségük, lenne. Hozzá teszi, hogy a kedvezmények
továbbra is érvényesek. Ő maga kiszámolta, hogy miként alakulnak kedvezmény nélkül, éves
szinten a díjak E szerint a zöld hulladék után, melynél 7 hónapra számolt, kétszeri szállítással
4.200,- Ft/hó jött ki, a szelektív hulladékra 2.100,- Ft, mely egy évre 30.300,- Ft-ot jelent.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, hogy több olyan rendeletmódosítás is van mely a
környezettel kapcsolatos, ezért ebben a munkában ő maga is szeretne részt venni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez az ülésük az idén az utolsó, s ezt be
kellett terjeszteni. Ha valaki hozzá kíván szólni, javaslattal kíván élni, megteheti.
 Tordai Miklós, képviselő: Tekintettel arra, hogy folyamatosan vita van a lakók és a
Saubermacher között, megkérdezi, hogy ezek a díjak milyen szállítási gyakoriságra vonatkoznak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a szállításokra a hulladéknaptár
szerint kerül sor. Ha nem viszik el a szemetet jelezni kell. Hozzá teszi ezért is örülne, ha a saját
cégük végezné ezt a feladatot, ugyanúgy, mint a szennyvízkezelést. Ekkor helyben lehetne
intézkedni.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Javasolja, hogy a 7.§ második sorába szúrják be a hó
szót, azaz egységenként bruttó 700,- Ft/hó.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot, egyben kéri, hogy ahol nem
szerepel, oda szúrják be a /hó kifejezést.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Cser Angéla képviselő asszony felvetésére elmondja, hogy a
rákötési kötelezettség adók módjára behajtható köztartozás, ráterhelődhet az ingatlanra.
Minimális azok száma, akik, nem fizetnek, leginkább azok, akiknek tényleg nincs pénzük.
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Esetükben még adók módjára sem tudják behajtani. Kéri, hogy a képviselő asszony javaslatát az
elmondottakra tekintettel vegyék figyelembe.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Kéri a polgármester urat, hogy a vonatkozó közbeszerzési
kiírást mielőbb tűzzék napirendre, tekintettel arra, hogy jelenleg jogellenes állapot áll fenn.
Elmondja, hogy az Anna kápolnánál rendszeresen kerülgetni kell a szelektív hulladékgyűjtő
zsákokat.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a gyűjtés napján kellene kitenni a
zsákokat. A szolgáltató pont ezért teszi a begyűjtés napját hétvégére. Másik lehetőség, amiért
esetleg nem került elszállításra, hogy a zsákban nem az volt (pl szelektíven gyűjtött helyett
kommunális hulladék).
 Tordai Miklós, képviselő: Elmondja, ő maga azért kérdezett rá a szállítás gyakoriságára,
mert, a szezonváltáskor viták szoktak lenni, jellemzően abból, hogy a szolgáltató bepróbálkozik a
heti egyszeri elszállítással. Ezért tartaná célszerűnek, ha ez rögzítve lenne valahol.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy a szerződésben ez rögzítve van,
másrészt a hulladéknaptárhoz célszerű igazodni.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Ellenzi, hogy összekeverjék a szemétszállítást és a
csatornát. A csatornabekötés költsége igen magas. Valószínűleg nem azért nem kötnek rá az
emberek, mert nem akarnak, hanem a költségek miatt.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ha a csatornahálózat kiépült, akkor arra egy éven belül rá
kell kötni. A költségek valóban terepviszonyoktól és egyéb dolgoktól függően igen magasak.
Ugyanakkor ő maga sem feltétlenül ért egyet a képviselő asszony javaslatának beépítésével, mert
ennek meg vannak a maga törvényi eszközei.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja a zsákokban kitett szeméttel az a probléma, hogy a
kutyák rendszeresen szétszedik, ezért gyakran térdig járnak a szemétben, miután a
hulladékszállító azt nem viszi el. Amennyiben lehet – teszi hozzá – kukába tegyék azt ki.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a közbeszerzés végén a hulladékszállítás
módjáról is dönteni kell. S az biztos – teszi hozzá - hogy liter alapú elszámolás lesz, különböző
méretű kukákra lehet majd előfizetni. Azt majd a testületnek kell eldöntenie, hogy akar e majd
mellé emblémázott zsákba kommunális hulladékgyűjtést is. Lőrincz Beáta képviselő asszonnyal
egyetértve - ő maga ezt nem javasolja. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb hozzászólás, felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 344
Száma: 11.12.12/216/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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Egyszerű szavazás
Tárgya: 2012. évi hulladékszállítási díjak
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
2
12
0
0
12

Szav%
Össz%
83.33
83.33
0.00
0.00
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület a 198/2011. (XII.13.) számú határozatával a szemétszállítás
díját 2012. évre az alábbiak szerint határozza meg:

Hulladékszállítás:
Házhoz menő szelektív gyűjtés támogatása:
Zöldhulladék gyűjtés támogatása:
Veszélyes-hulladék gyűjtés támogatása:
Gazdátlan hulladékok elszállítása

4.000.000,- Ft + ÁFA/hó
180.000,- Ft + ÁFA/hó*
90.000,- Ft + ÁFA/év *
800.000,- Ft + ÁFA/év*
400.000,- Ft + ÁFA/év

* - keretösszegek, számításuk konkrét gépjármű üzemóra-számítás (13 eFt + ÁFA) történik

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés ennek megfelelő módosítására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye
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#: 345
Száma: 11.12.12/216/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:11
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló rendelet
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
2
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter

Szav%
Össz%
83.33
83.33
0.00
0.00
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület a szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló 32/2011.
(XII.13.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának
32/2011. (XII. 13.) sz. helyi 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 Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Solymár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, illetve a jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
(2) A hulladék elszállításának rendjéről, módjáról –beleértve az elszállítási időpontokat is a
szolgáltató tájékoztatja a lakosságot.
3. §
(1) Az önkormányzat 2012. évre a szilárd hulladék elszállításának díját lakóegységenként havi
bruttó 2.000 Ft összegben állapítja meg (továbbiakban: bruttó havi díj).
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított, bruttó havi díjat solymári állandó lakosok
esetében csökkenti havi bruttó 100 Ft támogatással.
4. §
(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 követő hónap 1-jétől
részesülhetnek a támogatásban, kedvezményben.
5. §
Aki az év első negyedévében az egész évre esedékes díját egy összegben megfizeti, egy hónap
díjfizetési kötelezettség alól mentesül.
6. §
Kedvezmények
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(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 havi 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 havi 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 főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2 szeresét a bruttó havi 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 átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.
7. §
(1) Az egyedül vagy csak házastársával önálló háztartásban élő 70 év feletti solymári állandó
lakos személyek alanyi jogon érdekeltségi egységenként bruttó 700 Ft/hó 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
igénybejelentő lapot a díjbeszedőktől illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet beszerezni.
8. §
A 6. és 7. §-ban meghatározott kedvezmény egyidejűleg nem igényelhető.
9. §
A zöldhulladék gyűjtésére a lakosság bruttó 300 Ft-ért kedvezményes áron vásárolhat zsákokat,
amiket a szolgáltató április 1. és október 31. közötti időszakban havi két alkalommal szállít el.
A szelektív hulladékgyűjtésre a lakosság 180 Ft kedvezményes áron vásárolhat szelektívhulladék
gyűjtő zsákot amit a szolgáltató havi 1 alkalommal szállít el, további 1 alkalommal pedig
papírhulladék szállítást végez. A kedvezményes ár mellett érdekeltségi egységenként 6 db zsákot
biztosít ingyenesen a szolgáltató.
10. §
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(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Solymár Nagyközség
Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2009.(XII.14.) számú helyi rendelete.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetve: 2011. december 13-án.
Solymár, 2011. december 13.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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5. napirend: 217/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a szennyvíztelepen leürített
szippantott szennyvíz tisztítási díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint
a fizetendő csatornadíj önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról
és
feltételeiről
szóló
rendelet
megalkotása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az egyeztetések megtörténtek. A Közcsat
ügyében tárgyaló delegáció átbeszélte és 5%-os emelésre tett javaslatot. A Kft. vezetője azt
mondta, hogy 4-4,2%-os emelésből meg tudja oldani. Nagyságrendileg e szerint számoltak, s a
rendelet ezeket a számokat tartalmazza, mely rendelkezik a szippantott szennyvíz leürítéséről, az
alapdíjról és a kedvezményekről. A tavalyi 5,3%-os emelés benne van továbbra is a
szennyvízdíjakban. Ebből valósulnak meg a beruházások, mint például a lakótelep előtti átkötő
vezeték.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Javasolja, hogy a 3. oldalon, a kedvezmények megállapításánál a
második bekezdésben vagy soroljanak fel tételesen minden intézményt, vagy ne soroljanak fel. A
lényeg, hogy legyen valamiféle egység, mert jelenleg az Apáczai Csere János Művelődési Ház
nem szerepel, míg a Helytörténeti Gyűjtemény külön van nevesítve, ami azóta már a Művelődési
Házhoz tartozik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy akár tételesen is meg lehet határozni.
Valóban van abban igazság, hogy történtek azóta átalakítások. Ha ez így megoldható, akkor
részéről ennek nincs akadálya.
 Kővári András, képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a jelzett szakasznál 375,- Ft/m3 +
áfa összegnél nem jó szerepel a bruttó összeg.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni. Elmondja a jegyző úr jelezte, hogy a
rendeletbe jól van feltüntetve.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Elmondja, hogy egy A és B variációjuk van.
Számításai szerint a vállalkozók és intézmények estében, az A variációban a vállalkozó bruttó
590,- Ft-ot fizetne, míg a az intézmények bruttó 360,- Ft-ot. Az új variáció szerint a vállalkozó
bruttó 616,95,- Ft-ot, az intézmény bruttó 476,- Ft-ot fizetne. Magasnak találja, ezért neki az A
variáció szimpatikusabb.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy az A variációba csak az Áfa változás
került beépítésre. Hozzá teszi, akár ezt is érvényesíthetik, de akkor számolni kell azzal, hogy a
Kft-nél kevesebb bevétel keletkezik, amit pótolni kell. A budapesti közmű cégeket említi, ahol
lényegesebb nagyobb emelések voltak, míg Solymár az elmúlt években nagyságrendileg az
inflációt követte a díjak meghatározásánál.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Úgy véli, hogy a Pénzügyi Bizottságnak meg kellett
volna tárgyalni a rendelet-tervezetet, ahol ezek az anomáliák napvilágra kerülhettek volna.
Javasolja, hogy a jövőben ez így legyen.
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 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a társaság (KÖZCSAT) közös tulajdon,
ezért azonos mértékben kell emelni. Ha a Pénzügyi Bizottság meg kívánja tárgyalni, akkor a
másik település bizottságával együtt célszerű azt megtennie, a döntést a két település Képviselőtestületének kell jóváhagyni. Nem lenne túl szerencsés, ha a két testület más – más díjat
határozna meg.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Két elírásra hívja fel a figyelmet, az egyik az 5. oldal 4.§-ában,
míg a másik a 3. oldal tetején van, ahol úgy tűnik, mintha negatív lenne az ÁFA.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy igaza van, de az, az előterjesztés. Maga
rendelet az 5. oldalon kezdődik, ahol jó szerepelnek az árak.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Egyetért a polgármester úrral. A rendeletet célszerű figyelni,
de abban is van igazság, hogy az előterjesztésnek összhangban kell lennie a rendlettel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik,
felteszi szavazásra a rendeletet.

Szavazás eredménye
#: 346
Száma: 11.12.12/217/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:23
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Szenyvíz rendelet
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc

Voks:
9
1
2
12
0
0
12

Szav%
Össz%
75.00
75.00
8.33
8.33
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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-

Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Kővári András
Dobrovkáné Dér Borbála
Szeghy Krisztina

Igen
Igen
Nem
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 9 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási
díjának, a csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendő csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeiről szóló 33/2011.
(XII.13.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának
33/2011. (XII. 13.) sz. rendelete,
a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díjának, a
csatornadíjának megállapításáról valamint a fizetendő csatornadíj
önkormányzati kompenzálása mértékének megállapításáról és feltételeiről
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
Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Solymár Nagyközség közigazgatási határán belül azokra, akik
rácsatlakoztak az önkormányzat által fenntartott és működtetett csatornahálózatra, valamint a
Közcsat Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepen szippantott szennyvizet leürítőkre.
1. A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díja
2. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre a leürített szippantott szennyvíz tisztítási díját
bruttó 1.040,- Ft/m3-ben (818,90,- Ft/m3 + ÁFA) állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat Solymár Nagyközség közigazgatási területén a nem csatornázott utcákban
jogszerűen fennálló lakó- és üdülő épületek lakóinak az ingatlanukról a KÖZCSAT Kft.
telephelyére beszállított szennyvíz után a számlával igazolt díj 10 %-át visszatéríti.
(2) A csatornázatlan területeken élő lakosok számára 2012. évben az állami támogatáson felül
Solymár Nagyközség Önkormányzata 260 Ft/m3 támogatást nyújt. A támogatás kifizetése a
lakos által benyújtott számla ellenében történik. A támogatási igénybejelentéshez a
kérelmezőnek csatolnia kell az igényelt időszakra vonatkozó közüzemi vízellátási számla
másolatát is.
(3) A (2) bekezdésben részletezett támogatást az Önkormányzattól az ivóvíz szolgáltatás
számlázási üteméhez igazodva, fél éves időszakra vonatkozóan összegyűjtött számlákkal évente
kétszer lehet igényelni.
2. A csatornadíj megállapítása
4. §
Az Önkormányzat 2012. évre a csatornadíj hatósági árát 485 Ft/m3 + Áfa (bruttó 615,95 Ft/m3)
-ban állapítja meg.
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3. A fizetendő csatornadíj önkormányzati kompenzálás mértékének megállapításáról és
feltételeiről
5. §
(1) A rendelet 4. §-ában megállapított csatornadíj első 10 m3-éhez az Önkormányzat a lakosság,
az oktatási, művelődési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal részére
bruttó 240,95 Ft/m3, míg a 10 m3 feletti mennyiséghez bruttó 145,95,- Ft/m3 támogatást ad az
Önkormányzat költségvetése terhére.
(2) A lakosság, az oktatási, művelődési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri
Hivatal az (1) bekezdésben biztosított támogatással együtt az első 10 m3 után bruttó 375,-Ft/m3
csatornadíjat, minden további köbméter szennyvíz után bruttó 470,- 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 követő hónap 1-jétől részesülhetnek a
támogatásban, kedvezményben.
(3) A csatornahálózatra illegálisan rákötők, 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 –visszamenőlegesen is- az illegális használat teljes időtartamára
(max. 5 év időtartamra). Amennyiben az illegális rákötés időpontja nem állapítható meg, úgy a
csatornahálózat létesítéséig visszamenőleges (max. 5 év) a számlázás időtartama.
4. A locsolási kedvezmény feltételei és érvényesítése
7. §
(1) A vízóraaknába szerelt és a Közcsat Kft. által leplombált vízmérőórán keresztül ellocsolt víz
mennyisége levonható. A levonhatóság előfeltétele, hogy a plomba előtt ne legyen oldható kötés.
A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után föld alatti (eltakart) vezetéken a
kifolyócsapig vezetett, locsolásra használt víz levonása, az előírt dokumentáció (kiviteli illetve
megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra beépített és a Közcsat
Kft. által leplombált mérőórán mért mennyiségben levonható. A locsolóvíz rendszer és lakásba
menő ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló, elkülönült rendszer kell legyen. A
levonhatóság előfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött mellékvízmérő szerződés megléte. A mérőórák
5 évenként hitelesítendők, vagy új órával lecserélendők. A vízóraaknában a mérőhely kialakítása,
a mérőóra felszereltetése, hitelesíttetése, illetve a cseréje az ügyfél felelőssége, költsége.
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5. Fejlesztési tartalék
8. §
(1) A Közcsat Kft. 2012. évi solymári csatornadíj bevételek 5,3%-át elkülönített számlán köteles
kezelni és az összegből fejlesztési tartalékot kell képeznie.
(2) A Közcsat Kft. az (1) bekezdésben elkülönített fejlesztési tartalék összege Solymár
Nagyközség közigazgatási területén a tulajdonos hozzájárulásával, csak a csatornahálózat
rekonstrukciójára és fejlesztésre fordítható.
(3) A tárgyévi rekonstrukciós munkákról és fejlesztésekről – a vis maior jellegű beruházások
kivételével – a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a Közcsat Kft. kimutatást készít. A kimutatás
tartalmazza az érintett csatornarész elhelyezkedését, a munkálatok rövid leírását és beruházás
várható bekerülési költségét.
6. Záró rendelkezések
9. §
(1) A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és egyidejűleg a 22/2010. (XII.14.) számú helyi
rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.
Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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6. napirend: 218/2011. sz. előterjesztés: Az élelmezési nyersanyag normákról szóló
rendelet megalkotása, 2012. évi nyersanyagnormák és térítési díjak meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület legutóbb 20/2010.
(XII.14.) sz. rendeletében határozta meg az élelmezési nyersanyagnormákat, melyet az
előterjesztésben szereplő táblázat tartalmaz, míg a módosított – azaz a javasolt - nyersanyag
normák az előterjesztés második oldalán látható, a rendelet-tervezet szövegében.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a jegyző úrral egyeztetve arra tesz javaslatot,
hogy az előttük lévő anyagból a nyersanyag normát határozzák meg, azaz azt, amit a szülőknek
fizetni kell. A rendeletben e szerint határozzák meg a 2012. évi nyersanyagnormát, mely úgy
alakul ki, hogy a szolgáltató cég megadta az általuk felhasznált nyersanyagnormát, melyet a
szerződés szerint, az infláció árával emelhetnek, ezért erről nekik szavazniuk nem kell.
Összességében olcsóbbá fog válni az étkeztetés, tekintettel arra, hogy a tavalyi évhez képest
kevesebb a nyersanyagnorma. Ennek megfelelően javasolja, hogy a rendelet tervezet 1. §-ában
található táblázatból a 3. oszlopot vegyék ki.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, hogy sok szülő kifogásolja a szolgáltatást a
tekintetben, hogy mennyiségileg nem elegendő a gyermekek számára. Inkább magasabb legyen
az összeg, de mennyiségileg legyen több, hogy ne maradjanak éhesek. Régebben azt is meg
lehetett tenni, hogy kenyeret ettek pluszba a gyerekek, de most már azt sem.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Azt feleli, hogy a nyersanyagnorma a szolgáltató felelőssége,
ha az nem megfelelő megbüntetik érte. A szerződésben került rögzítésre a mennyiség és az ételek
fajtája. Ha nincsenek megelégedve a szülőknek, vagy az intézményvezetőknek jelezni kell,
melyet továbbítani kell a szolgáltatónak.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Nem érti, hogy ha ugyanez a cég, máshova szállít, az miként
lehet, hogy más áron, más minőségben és más mennyiségben dolgozik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ezt meg lehet nézni az interneten és
példaként a közmű cégeket említi. Tekintettel arra, hogy egyéb módosítás nem érkezik, felteszi
szavazásra a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye
#: 347
Száma: 11.12.12/218/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:32
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
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Tárgya: Élelmezési nyersanyagnormáról szóló rendelet
Eredménye
Voks:
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1
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Tartózkodik
1
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8.33
Szavazott
12
100.00
100.00
Nem szavazott
0
0.00
Távol
0
0.00
Összesen
12
100.00
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Tordai Miklós
Takácsné Nagy Eszter
Szeghy Krisztina

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 1 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület az élelmezési nyersanyagnormákról szóló 34/2011. (XII.13.)
számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának
34/2011. (XII. 13.) sz. helyi rendelete
az élelmezési nyersanyagnormákról
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 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 Képviselő-testülete az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
Az élelmezési nyersanyag normák meghatározása
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési nyersanyag normákat
az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Óvoda tízórai
Óvoda ebéd
Óvoda uzsonna

Nettó nyersanyagnorma
47,00
179,00
45,00

Iskola tízórai
Iskola ebéd
Iskola uzsonna

50,00
190,00
47,00

Ezüstkor ebéd

216,00

(1) Az ÁFA összegét a mindenkor érvényes törvények határozzák meg.
2. §
Térítési díjak meghatározása
A gyermekek által fizetendő napi térítési díj megegyezik a 1. §-ban meghatározott élelmezési
nyersanyag norma összegével.
3. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Solymár Nagyközség
Önkormányzatának élelmezési nyersanyag normákról szóló 20/2010.(XII. 14.) sz. rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Dr. Beregszászi Márk
jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december hó 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.

Dr. Beregszászi Márk
jegyző
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7. napirend: 219/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Szabóné Nagy Erika
területrendezési ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy az ügyfél kérelmét a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság tárgyalta, s az eladásra tesz javaslatot, amiből, több,
mint 1 millió forint bevételük származhat.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, hogy a hivatal munkája során megállapította, hogy a
nevezett ingatlan kerítése, a vízmosás területére van kitolva. A tulajdonos elsőre egy olyan
rendezési tervet adott be, amibe az eredeti állapotot kívánta megtartani, amibe a bizottság bele
egyezett. Ezt követően a kérelmező a vízmosásból lekerített résztől nagyobb terület vásárlására
nyújtott be módosított kérelmet, melyhez elkészíttette az ingatlan vételéhez szükséges vázrajzot
is. A bizottság újra tárgyalt az ügyet, ennek megfelelően javasolja a terület értékesítését.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy észrevétel nem érkezik, felteszi
szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 348
Száma: 11.12.12/219/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:36
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Szabóné Nagy Erika területrendezési kérelme
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület a 199/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy
hozzájárul a Jakab Földmérő Bt. által 17/2011. munkaszámon készített változási
vázrajzban foglalt területrendezéshez. Az önkormányzati tulajdonú 1025 hrsz. alatt felvett,
kivett vízmosás megnevezésű ingatlanból a hivatkozott vázrajz szerinti 151 m2 területet
12.000 Ft/m2+ÁFA áron értékesíti Szabóné Nagy Erika részére. A telekalakítási és
ingatlan-nyilvántartási eljárások költségei vevőt terhelik. Tulajdonjog bejegyzési
hozzájárulás csak a vételár teljes kifizetését követően adható. A képviselő-testület felkéri a
Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

8. napirend: 220/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Kovács Tibor és neje
kisajátítási ügyében
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti az előterjesztést, miszerint az önkormányzat
jogelődje úgy alakította ki a Majthényi utcát, hogy az út céljára igénybe vett területek
vonatkozásában szükséges kisajátítási és kártalanítási eljárást nem folytatta le. Ennek
megfelelően a Majtényi utca legvége mind a mai napig magánterülten halad.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, hogy egyszer már tárgyalták ezt az ügyet, amikor is arra
kérték a polgármestert, hogy indítsa el a probléma megoldását, akár úgy, hogy megegyezés
történik az ügyben. Az ingatlan tulajdonosaival sikerült megegyezni a csatolt vázrajz szerinti
bejelölt területre vonatkozóan, melyet útként lejegyzett területként javasolnak megvenni.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy a 90-es évek óta húzódó ügyről van
szó.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Elmondja, hogy az előbbi s ez utóbbi ügylet
tekintetében, 500 ezer forint mínuszban vannak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy ezek már a jövő évi költségvetésben
fognak szerepelni. Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik, felteszi szavazásra a
határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 349

Száma: 11.12.12/220/0/A/KT
45

Ideje: 2011 december 12 17:40
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Kovács Tibor és neje kisajátítási ügye
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület a 200 /2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy
12.000 Ft+ÁFA/m2 áron megvásárolja, a Kovács Tibor és neje tulajdonában lévő, 1032
hrsz. alatt felvett ingatlan – a természetben már kialakult – közterületként használt 190 m2es részét. Felkéri a Polgármestert a változási vázrajz elkészíttetésére és az adásvételi
szerződés aláírására.

9. napirend: 221/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Matzon Ákos kérelme
tárgyában
Előterjesztő: Emesz Lajos alpolgármester
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 Emesz Lajos, alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, miszerint a művész úr megkereste
őt, s elmondta, hogy leltárba szeretné venni a képeit, mert azokból katalógus fog készülni. Ehhez
egyrészt anyagi segítséget kért, másrészt elmondta, hogy 4 képet adott az önkormányzatnak,
melyből kettőt ajándékba szánt, míg a másik kettő nem került anyagilag rendezésre. Azt is
megbeszélték, hogy a két dolog akár össze is vonható. 250 ezer forintos támogatás esetén a két
kép itt tud maradni, s segítették őt. Ő maga a Képviselő-testületre bízza a döntést
 Szeghy Krisztina, képviselő: Javasolja, hogy erre az ügyre később térjenek vissza, mikor is a
többi szervezet támogatásáról beszélnek.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Kéri, hogy ne húzzanak ügyeket, egyben elmondja, hogy a
kérelmező nem tud pályázni. Akkor tudna csak, - teszi hozzá - ha valamely civil szervezethez
csatlakozna.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Nem támogatja.
 Tordai Miklós, képviselő: Az előterjesztés alapján, mely pozitív kicsengésű, úgy látja, hogy
az alpolgármester úr támogatja a kérelmet, míg az elhangzottak nem teljesen azt tükrözik.
Célszerű lett volna, két határozati javaslatot tenni. Ő maga „nincs meggyőződve arról, hogy ezek
a legfontosabb tételei az idei évi költségvetésnek.”
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy döntési alternatívákból célszerű
javaslatokat tenni. Az előterjesztő nem foglalt állást a magánvéleményével kapcsolatban.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés nem arról szól, hogy a civil
szervezetek támogatási keretének terhére támogassák a művész urat. Annak meg van a maga
rendje, befogadó szerv kell hozzá. Azért vannak most ebben a helyzetben – teszi hozzá – mert
valaki nem rendezett le valamit.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, ha csak arról lenne szó, hogy vásároljanak, ő maga
sem támogatná, de ha azt mondják, hogy közel három évtizede Solymáron élő művészről van szó,
aki öregbíti Solymár nevét, akkor már másként nézi. Nem egyedi ízlésük alapján kell dönteni. A
művész úr, a kortárs művészek között elismerésnek örvend. Valóban nem a civil támogatási
keret terhére tett javaslatot, de abból is adtak olyan ügyekre. témákra pénzt, ami nem hasonlítható
ezzel a kéréssel. Ha eltekintenek attól, hogy nem vásárlásról van szó, hanem valójában
támogatásról, akkor ő maga azt javasolja, hogy adjanak támogatást a részére, mellyel egyidejűleg
a képek sorsa is rendeződik.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, az alpolgármester úr említette, hogy mások is kaptak
támogatást. Úgy tudja, hogy magánszemélyek nem kaphatnak. Szeretné tudni, hogy kiket és
milyen összeggel támogattak.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy magánszemélyek nem kaptak. A
magánszemélyek - mint ahogyan volt is rá példa - csak befogadó solymár civil szervezet útján
pályázhatnak.
 Tordai Miklós, képviselő: Úgy véli nehéz objektíven eldönteni, hogy mi az, ami támogatást
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igényel, vagy sem. Ő maga úgy dönti el, hogy magánemberként adna –e, vagy sem.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Elmondja, hogy civil szervezetek támogatási keretéből csak civil
pályázhat, ugyanakkor támogathat olyat, aki magánszemély. Példaként az Arcképcsarnok
kiadványt, valamint Milbich Marika által készített cd-t említi.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Ezek szerint akkor jól tudja, nem volt arra mód, hogy
magánszemélyt támogattak. Ha civil szerv felvállalja, akkor van rá mód, ha nem akkor nem.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, hogy itt nem támogatásról, hanem adásvételről van szó.
 Dobrovkáné Dér Borbála, képviselő: Úgy véli, hogy nem akármilyen művészről van szó,
másrészt, ha valamivel tartoznak, azt ki kell fizetni.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Hozzá teszi, hogy ez nem a civil keret terhére megy.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy a képek értéke miatt a net-en is szétnézett.
2007-ben egy árverésen a Fénysávok című alkotása 500 ezer forintért kelt el.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a vita elején Szeghy Krisztina, képviselő
arra tett javaslatot, hogy napolják el a döntést. Felteszi szavazásra a javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 350
Száma: 11.12.12/220/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:58
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: 221/2011 számú előterjesztés elnapolása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Cser Angéla

Voks:
2
8
1
11
0
1
12

Szav%
Össz%
18.18
16.67
72.73
66.67
9.09
8.33
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

Igen
Igen
Nem
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Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 2 fő igen szavazattal 8 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület Szeghy Krisztina képviselő javaslatát - miszerint napolják el
a 221/2011. számú előterjesztést - elutasítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 351
Száma: 11.12.12/220/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 17:58
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Matzon Ákos ügye
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
6
4
1
11
0
1
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György

Szav%
Össz%
54.55
50.01
36.36
33.33
9.09
8.33
100.00
91.67
0.00
8.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Gaal Gergely
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc

Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Távol

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 11 fő, 6 fő igen szavazattal 4 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület a 201/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy
Matzon Ákos festőművész, 2 db festményét - az általános tartalékkeret terhére - 250.000 Ftért megvásárolja, támogatva ezzel az általa kiadni kívánt prezentációs katalógust. Egyben
felhatalmazza a Polgármestert az erre irányuló adásvételi szerződés aláírására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Szünetet rendel el.

10. napirend: 223/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés Solymár Nagyközség
Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010 (X.14.)
számú rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Szeghy Krisztina képviselő
 Cser Angéla, képviselő: Javasolja, hogy a második bekezdésnél vegyék bele azt, hogy a
településüzemeltetés „szakterületével kapcsolatos” előterjesztéseket, míg az utolsó bekezdést úgy
javasolja átfogalmazni, hogy a Tanácsnok állást foglal Solymár közigazgatási területén
megvalósuló beruházások, munkák, környezet- és természetvédelem, és ezen típusú hatásaival
kapcsolatban.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt feleli, hogy illetékességi terület kizárólag Solymár, míg a
környezetvédelem és természetvédelem jellemzően ezen átnyúló terület, ezért úgy fogalmazna,
hogy határos vagy szomszédos területek megfogalmazást tenne bele.
 Cser Angéla, képviselő: Nincs ellenvetése.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólás nem érkezik
felteszi szavazásra Cser Angéla képviselő első módosító javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 352
Száma: 11.12.12/223/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
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Egyszerű szavazás
Tárgya: Cser Angéla képviselő módosító javaslata
Eredménye
Voks:
Szav%
Össz%
Igen
11
91.67
91.67
Nem
0
0.00
0.00
Tartózkodik
1
8.33
8.33
Szavazott
12
100.00
100.00
Nem szavazott
0
0.00
Távol
0
0.00
Összesen
12
100.00
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással a testület Cser Angéla képviselő módosító javaslatát – miszerint az 1.
számú melléklet 2.bekezdése úgy változik, hogy a Tanácsnok véleményezi a Képviselőtestület, illetve a település üzemeltetés szakterületével kapcsolatos előterjesztéseit, részt vesz
ezen előterjesztések kidolgozásában és figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását –
elfogadja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra Cser Angéla képviselő második,
jegyző által elmondottakkal kiegészített módosító javaslatát.

Szavazás eredménye
#: 353
Száma: 11.12.12/223/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:21
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
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Tárgya: Cser Angéla módosító javaslata
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
2
12
0
0
12

Szav%
Össz%
83.33
83.33
0.00
0.00
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 2 fő tartózkodással a testület Cser Angéla képviselő módosító javaslatát – miszerint a
Tanácsnok állást foglal - nem hatósági jogkörben - Solymár közigazgatási területén
megvalósuló illetve hatást gyakorló beruházások, munkák környezet- és
természetvédelemmel és ezen hatásaival kapcsolatban – elfogadja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

Szavazás eredménye
#: 354
Száma: 11.12.12/223/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:22
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
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Tárgya: SZMSZ módosítás
Eredménye
Voks:
Igen
11
Nem
0
Tartózkodik
1
Szavazott
12
Nem szavazott
0
Távol
0
Összesen
12
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Dr. Szente Kálmán

Szav%
Össz%
91.67
91.67
0.00
0.00
8.33
8.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással a testület Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 35/2011. (XII.12.) számú rendeletét megalkotja.
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Solymár Nagyközség Önkormányzatának
35/2011. (XII. 13.) rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletét („Rendelet”) az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 2/c Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási tanácsnok feladat- és
hatásköre melléklet, jelen rendelet 1. sz. mellékletére módosul.
2. §
(1)

E rendeletmódosítással Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt,
rendeletmódosítást a módosított rendelettel egységes szerkezetbe foglalja.

(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

dr. Szente Kálmán
Polgármester

dr. Beregszászi Márk
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2011. december hó 13. napján kifüggesztésre került.
2011. december 13.
dr. Beregszászi Márk
Jegyző
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hogy

e

1. sz. melléklet
2/c.
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANÁCSNOK
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Környezetgazdálkodási tanácsnok
-

A Tanácsnok részt vesz a település környezetvédelmi koncepciójának kidolgozásában, az
ebből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, szükség esetén a megvalósítás
érdekében a polgármesternél intézkedést kezdeményez.

-

A Tanácsnok véleményezi a Képviselő-testület, illetve a település üzemeltetés szakterületével
kapcsolatos előterjesztéseit, részt vesz ezen előterjesztések kidolgozásában, és figyelemmel
kíséri a döntések végrehajtását.

-

A Tanácsnok feladatkörében eljárva közreműködik a rendezési tervek programjának
meghatározásában, részt vesz a tervek munkaközi egyeztetésein, valamint a rendezési
tervekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében.

-

A Tanácsnok figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységét, intézkedést kezdeményezhet a polgármesternél, ha a Képviselő-testület
döntésétől való eltérést, a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.

-

A Tanácsnok állást foglal - nem hatósági jogkörben – Solymár közigazgatási területén
megvalósuló illetve hatást gyakorló beruházások, munkák környezet-és természetvédelemmel
és ezen hatásaival kapcsolatban.
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11. 225/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés Dr. Vágó Ferenc ingatlan felajánlása
vételre tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, hogy a bizottság kint volt a helyszínen. Az épület romos
állapotban van, ezen túl az önkormányzat anyagi helyzete sem erős, ezért nem ajánlják a
megvételt.
 Tordai Miklós, képviselő: Egyetért az előterjesztéssel. Megkérdezi, hogy ha jön egy eladási
szándék miért csak most tárgyalják.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem tudja, augusztus 10-én érkezett az
ügyfél kérelme. Akkoriban kezdték felújítani a Hivatalt, sok anyag torlódott és a bizottság elé is
be kellett vinni.
 Cser Angéla, képviselő: Elmondja, hogy a bizottság időben foglalkozott az üggyel, mely
ülésre a tulajdonost is meghívták. Akkor abban maradtak, hogy kimennek a helyszínre és
megnézik, de a bizottság már akkor egyetértett abban, hogy nem javasolják a megvételét.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Elmondja, hogy az Egyesületük két éve bérli az épületet,
melynek megvételére is pályázni szeretnének, ezért kéri a kizárását.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra.

Szavazás eredménye
#: 355
Száma: 11.12.12/225/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:26
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Szeghy Krisztina képviselő, szavazásból történő kizárása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
11
0
0
11
1
0
12

Szeghy Krisztina
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála

Szav%
Össz%
100.00
91.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
91.67
8.33
0.00
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
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-

Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 11 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, 1 fő nem szavazott a testület 202/2011. (XII.12.) számú határozatával
úgy dönt, hogy Szeghy Krisztina képviselőt – a képviselő kérésére – kizárja a 225/2011-es
sz. előterjesztés szavazásából.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 356
Száma: 11.12.12/225/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:27
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Dr. Vágó Ferenc ingatlan felajánlása vételre tárgyú előterjesztés
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
1
11
1
0
12

Szeghy Krisztina
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta

Szav%
Össz%
90.91
83.34
0.00
0.00
9.09
8.33
100.00
91.67
8.33
0.00
100.00
Nem sz.
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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-

Ordódy György
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós
Emesz Lajos

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 10 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 1 fő tartózkodással, 1 fő nem szavazott a testület a 203/2011. (XII.12.) számú
határozatával úgy dönt, hogy jelen idő szerint nem támogatja dr. Vágó Ferenc kérelmét,
nem él a Solymár, Vasút u. 2. szám alatti (volt Valkó ház) ingatlan vételi lehetőségével.

12. napirend: 226/2011.sz. előterjesztés: Előterjesztés együttműködési megállapodás
a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények gazdasági feladatainak
ellátására tárgyában
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy pénzügytechnikai okok miatt szükséges a
megállapodás. Öt határozati javaslat van, melyről külön-külön kell szavazniuk.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselő: Megkérdezi, hogy a Felügyeleti Iroda már megalakul –e
vagy meg fog alakulni.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Azt válaszolja, hogy már megalakult, a Pénzügyi Iroda
jogutódja, kibővített feladatkörrel.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás,
felteszi szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 357
Száma: 11.12.12/226/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:29
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Együttműködési megállapodás a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Eredménye

Voks:

Szav%

Össz%
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Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

12
0
0
12
0
0
12

100.00
0.00
0.00
100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 204/2011. (XII.12.) számú határozatával hozzájárul
ahhoz, hogy Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködési megállapodást írjon alá a Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági feladatainak ellátására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 2. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 358
Száma: 11.12.12/226/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági feladatokat ellátó szerv kijelölése
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Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 205/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy
Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatalát jelöli ki 2011. július 1. napjától a Hunyadi
Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági feladatainak ellátására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 3. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 359
Száma: 11.12.12/226/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:30
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Együttműködési megállapodás Apáczai Csere János művelődési Házzal
Eredménye
Igen

Voks:
12

Szav%
Össz%
100.00
100.00
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Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

0
0
12
0
0
12

0.00
0.00
100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 206/2011. (XII.12.) számú határozatával hozzájárul
ahhoz, hogy Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala az Apáczai Csere János
Művelődési Házzal együttműködési megállapodást írjon alá az Apáczai Csere János
Művelődési Ház gazdasági feladatainak ellátására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra a 4. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 360
Száma: 11.12.12/226/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:31
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Együttműködési megállapodás Ezüstkor Szociális Gondozó Központtal
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik

Voks:
12
0
0

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

12
0
0
12

100.00

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 207/2011. (XII.12.) számú határozatával hozzájárul
ahhoz, hogy Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központtal együttműködési megállapodást írjon alá az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ gazdasági feladatainak ellátására.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Felteszi szavazásra az 5. számú határozati javaslatot.

Szavazás eredménye
#: 361
Száma: 11.12.12/226/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:31
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Együttműködési Megállapodás Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvodával
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott

Voks:
12
0
0
12
0

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
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Távol
Összesen
Megjegyzés:
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

0
12

0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 208/2011. (XII.12.) számú határozatával hozzájárul
ahhoz, hogy Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi Óvodával együttműködési megállapodást írjon alá írjon alá a Lustige Zwerge
Német Nemzetiségi Óvoda gazdasági feladatainak ellátására.

13. napirend: 227/2011. sz. előterjesztés: Előterjesztés a Solymári
Településüzemeltetési Kft. működési engedélye tárgyában
Előterjesztő: Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Műszaki Bizottság
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a sürgősségre való tekintettel került a
Képviselő-testület elé az előterjesztés és ezért nem járta meg a bizottságot. Azért kell most
dönteni, mert mikor még a korábbi üzemeltető üzemeltette a konyhát, akkor nem volt életben az a
rendelet, ami szerint meg kell váltani a parkolóhelyet. A jelenlegi törvények szerint 12 darab
parkolóhelyet írnak elő, bár véleményük szerint ennyire nincs szükség. Ugyanakkor az előírások
változnak, ezért azt javasolják, hogy a konyha működéséhez – a mindenkor hatályos építésügyi
szabályok szerint megállapított számú – parkolók helyét a Bajcsy Zsilinszky és Dózsa György
utcai közterületen jelöljék ki.
 Dr. Szentkláray Ferenc, képviselők: Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet szerint a
megváltás után fizetni kell, de miután a társaság a saját tulajdonuk, ez egy sajátos helyzet.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy ez valóban sajátos helyzet, a hivatalon
belül is eltérőek a vélemények. Példaként a templomot említi, akinek szintén nem kell fizetnie.
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Tekintettel arra, hogy nem érkezik egyéb hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot

Szavazás eredménye
#: 362
Száma: 11.12.12/227/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:35
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Solymári Településüzemeltetési Kft. működési engedélye
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán
Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 209/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy a
Solymári Településüzemeltetési Kft. működés-bejelentési ügyében az engedély kiadását
támogatja. Az önkormányzati tulajdonú Solymár, Dózsa György utcai iskola épületében
lévő meleg étkeztetési konyha működéséhez – a mindenkor hatályos építésügyi szabályok
szerint megállapított számú – parkolók helyét a Bajcsy Zsilinszky és Dózsa György utcai
közterületen jelöli ki.
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14. napirend: 229/2011. sz. előterjesztés: Adórendelet módosítása
Előterjesztő: Tordai Miklós képviselő
 Tordai Miklós, képviselő: Ismerteti az előterjesztést, miszerint tavaly bevezették a telekadót,
úgy, hogy a törvényben foglalt mentességeken túl további mentességet adtak annak a
magánszemély, aki adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel rendelkezik Solymár Nagyközség
Önkormányzat illetékességi területén. Javasolja ennek kiegészítését úgy, hogy a tulajdonában
lévő valamennyi telek összterületét figyelembe véve 2000 m2 határig bezárólag, azaz a
kedvezmények szűkítésére tesz javaslatot. Számításai szerint, ha valakinek van három átlagos
telke, az nem fizetne, viszont akinek az említett határt meghaladná a telkek összterülete, adózna.
Úgy véli, hogy akiknek több tíz millió forintnyi értékű telkük van, azoknak nem kellene
mentességet adni. Ez nagyságrendileg 3-4 millió forint plusz bevételt jelentene.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságon is beszéltek már
róla, ahol pro és kontra érvek egyaránt elhangzottak. Amennyiben a rendelt módosítást
elfogadják, az azt jelentené, hogy a 2000 m2 feletti terület után, m2-enként 150,- Ft-ot kellene
fizetni, a beépítésre alkalmas, de beépítetlen telkek után azoknak akik solymári lakosok.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Nem ért egyet a javaslattal. Úgy gondolja, hogy sok olyan
ember él a községben, akinek van egy nagyobb telke, s mellette egy cseresznyése vagy egy
barackosa. Úgy érzi, hogy ez nem lenne jogos. A másik pénztárcájába nézni a szerint, hogy
mennyit ér a telke veszélyes dolog, mert az is lehet, hogy örökölte, sőt még adózik is utána. Ő
maga jónak tartotta, hogy a solymáriak nem adóznak. A 2000 m2 –t alacsonynak találja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy sok alternatív javaslat merült fel, de az
adókról szóló törvényt figyelembe kell venni.
 Dr. Beregszászi Márk, jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy szem előtt kell tartani azt,
hogy miért mondta ki a Képviselő-testület azt, hogy a bejelentett lakhellyel rendelkezők
mentesüljenek. Ez a rendelet alkotmányossága szempontjából fontos kitétel. A többszörös
adóteher elkerülése volt a cél. A 2000 m2 megállapítás definíciójára van módosító javaslata.
 Cser Angéla, képviselő: Kéri, ne felejtsék el, hogy Solymár alapvetően vidékies jellegű
község. Azért lett egy-egy családnak egyre több földje, mert megdolgoztak érte. Ő maga nem
javasolja a rendelet módosítását. Ne büntessék ezeket az embereket – teszi hozzá – ezen túl az
ebből befolyó plusz bevételt is elenyészőnek találja.
 Szeghy Krisztina, képviselő: A pontosítás kedvéért - teszi hozzá – beépíthető, belterületi
ingatlanról van szó. Ettől még lehetséges az, hogy mellette van valakinek szántója, gyümölcsöse.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy ha a mai nap gyakorlatát is figyelembe veszik,
látható, hogy csak a legszükségesebb mértékben emelték az egyéb díjakat is, tekintettel arra,
hogy senki előtt nem áll könnyű év. A koncepcióban kiemelték, hogy nem kívánnak emelni –
teszi hozzá – s ő maga sem látja ennek időszerűségét.
 Takácsné Nagy Eszter, képviselő: Elmondja, a tulajdonosnak nem sok beleszólása van a
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tekintetben, hogy kül- vagy belterületről van szó, akár az is előfordulhat, hogy átminősítik, ezért
kéri, gondolják meg.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy egyes országok másként kezelik az
adórendszert, van olyan ahol a tulajdont kőkeményen adóztatják. Ha ilyen típusú adót be lehetne
vezetni, akkor a területek gyorsabban elkelnének talán kevesebb lenne a spekuláció is.
 Tordai Miklós, képviselő: Azt feleli, hogy ez nem új adó bevezetését, hanem a kedvezmény
szűkítését jelenti. Anno nem elég körültekintően határozták meg a kedvezményezettek körét,
azaz, hogy mi a kedvezmény értelme, s kik kapják. A rendeletmódosítás nem érintené a
rászorulókat, csak néhány családot.
 Ordódy György, képviselő: Úgy véli, hogy nehéz év vár rájuk, ezért, amíg az önkormányzat
képes fenntartani magát, addig az ilyen lépéseket mellőznie kellene.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzáteszi, hogy valóban sok önkormányzat emel adót, s
olyanok is vannak, itt a környéken is, akik új adót vezetnek be. Tekintettel arra, hogy nincs egyéb
hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletmódosítást.

Szavazás eredménye
#: 363
Száma: 11.12.12/229/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 18:51
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elutasítva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Adórendelet módosítása
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
2
8
2
12
0
0
12

Gaal Gergely
Tordai Miklós
Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György

Szav%
Össz%
16.66
16.67
66.67
66.66
16.67
16.67
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
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-

Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán

Nem
Nem
Tart.
Tart.

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 2 fő igen szavazattal 8 fő nem
és 2 fő tartózkodással, a testület elutasítja Tordai Miklós képviselő által benyújtott, - a
telekadóról szóló 19/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló –
rendelet – tervezetet.

15. napirend: 230/2011. sz. előterjesztés: Pályázat beadása bölcsőde építésére
Előterjesztő: Dr. Szente Kálmán polgármester
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Elmondja, hogy a közmeghallgatáson tapasztaltak alapján
abban maradtak, hogy jelen körülmények között nem tudják megépíteni az óvodát, s nem tudnak
az óvodaépítésre pályázni. Lehetőségként felmerült, hogy a bölcsőde épületét telepítsék a
györgyligeti félholdba, így kisebb tűzvíztározó kellene és a Mátyás király utat sem kellene
kiszélesíteni. A számítások szerint ez nagyságrendileg 150 millió forintból jönne ki, melyhez 15
millió forint önrészt kellene biztosítani. A határozati javaslatban arra tesz javaslatot, hogy ezt a
2012. évi költségvetésben biztosítsák. Hozzá teszi, elképzelhető, hogy a határozatot nem tartják
majd elégségesnek, s majd ki kell egészíteni, mert volt már rá példa, hogy a pályázatkezelő
hiánypótlásra szólította fel őket.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Javasolja, hogy helyrajzi számot is szerepeltessenek a
határozatban.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Befogadja a javaslatot, egyben kiegészíti annyival, hogy
az önrészt is számszerűsítsék.
 Gaal Gergely, alpolgármester: Elmondja, hogy a közmeghallgatáson tapasztaltak valóban
megdöbbentőek voltak. Megkérdezi, hogy az a terület ahol megvalósulna a beruházás miként
lenne beépítve, milyen lehetőségek maradnának.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy a terület északi oldala kerülne beépítésre.
Úgy tűnik, hogy át lehet helyezni az épületet. Bízik benne, hogy gyors módosításokkal be tudják
nyújtani a pályázatot. Elmondja, hogy mikor Solymárra jött, azt látta, hogy a település
rendszeresen kimarad az ilyen támogatásokból, s azt ígérte, hogy az e területen szerzett
tapasztalatait a község javára fogja gyarapítani, azaz igyekszik majd minél több pénzt ezen a
csatornákon a településre hozni. Ez lesz az eddigi legnehezebb, ugyanis 1,1 milliárd forint áll
rendelkezésre a központi régióra, ami 187 települést és 23 kerületi önkormányzatot takar.
Ugyanakkor miden lehetőséget meg kell ragadni, mert más módjuk nincs arra, hogy külső
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forrásokat vonjanak be. Ő maga még most is azt mondja, hogy az elképzelésük jó megoldás lett
volna, de ha ilyen ellenállásba ütközik, akkor nem érdemes bele menni. Jelenleg a bölcsőde a
legsürgősebb, mert nagy lenne rá az igény. A beadási határidő január 9-e. Ha ez a pályázat
lecseng, - teszi hozzá - nem tudni, hogy mikor lesz hasonló kiírva.
 Tordai Miklós, képviselő: Megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha nem nyernek.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt válaszolja, tekintettel arra, hogy a lehetőségeik
folyamatosan szűkülnek, két variáció lehetséges, az egyik az, hogy hitelt vesznek fel, míg a
másik az, hogy ingatlaneladással biztosítják a szükséges forrásokat. A harmadik a különféle PPP
konstrukciók lennének, de úgy véli, hogy ez Magyarországon nem működik.
 Kővári András, képviselő: Örül annak, hogy a polgármester úr bölcsőde építésére tett
javaslatot. Ő maga is ezt javasolta már több alkalommal, nevezetesen, hogy több ütemben
történjen a beruházás. Ha nyernek a pályázaton, az lehetne az első ütem. Meglátják majd, hogy
miként alakul – teszi hozzá – s hogy milyen ma még nem látott források állnak majd a
rendelkezésükre. Támogassák a pályázat benyújtását, s reménykedjenek a három ütem
megvalósíthatóságában. Például a jutalmak megvonásával is kezdhetnék, míg a hiányzó részhez
szükséges fedezet megteremtésében a Pénzügyi Bizottság elnök asszonya is a segítségükre
lehetne.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy az elkészült terv nem ütemezhető, a
szerkezete és a technológia miatt nem lehet úgy megvalósítani. Szerinte nem lesz több pénzük a
következő években.
 Gaal Gergely, alpolgármester: Megkérdezi, hogy ezzel a döntéssel most miről döntenek,
arról, hogy pályázatot nyújtanak be, vagy arról, hogy bölcsődét építenek oda. Ezen túl a
fennmaradó rész felől érdeklődik.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, majd azt válaszolja, hogy
ez jelenleg vegyes terület. A déli oldalon, mint ahogyan azt annak idején egyeztették a
lakossággal egyfajta közparkot szeretnének megtartani, annak érdekében, hogy maradjon
zöldterület.
 Emesz Lajos, alpolgármester: Elmondja, hogy bölcsődét építeni kötelező, míg az
óvodaépítés nem kötelező. A bölcsődének legalább négy csoportosnak kell lennie, ami
nagyságrendileg 40 gyermek elhelyezését teszi lehetővé.
 Kővári András, képviselő: Továbbra is fenntartja azt, hogy a beruházás három ütemben
megvalósítható, s nem tekinthetnek el az óvodától. Megoldást kell találni, nem jelenthetik ki azt,
hogy nem akarnak óvodát.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Azt feleli, hogy nem is akarnak ilyet kijelenteni. Keresik
a megoldást, az oktatás átstrukturálása is szóba került, de sok múlik majd a közoktatási törvényen
is. A kötelező feladataikat – teszi hozzá – el kell látni, de forrást nem nagyon kapnak hozzá.
 Szeghy Krisztina, képviselő: Örül annak, hogy elindul a bölcsőde projekt. Az óvodával
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kapcsolatban – teszi hozzá – az a probléma, hogy új építésére nem lehet pályázni, csak meglévő
épületre, s úgy tudja, hogy erre is csak áprilisig lesz mód és lehetőség.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Hozzá teszi, hogy ezt a közmeghallgatáson is elmondták:
most vagy soha. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezi, hogy ezeket üzemeltetni is kell.
 Lőrincz Beáta, képviselő: Úgy véli, más kérdés az, hogy mit szeretnének, s más kérdés az is,
hogy mik a lehetőségeik. 2013-ig semmiféle új pályázatot nem fognak kiírni, már nem lesz
esélyük ehhez hasonló dologra ebben a ciklusban.
 Cser Angéla, képviselő: Ő maga örül, hogy megváltozott a vélemény, s annak is, hogy új
helyszínt találtak. A bizottság várja az új óvodával kapcsolatos elképzeléseket. Gondolkodjanak,
s találjanak helyet, hogy legyen valami gyors megoldás.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Az elhangzott módosításoknak megfelelően teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot. Hozzá teszi, nem elképzelhetetlen, hogy január 2-ára vagy 3ára rendkívüli ülést kell összehívni, a pontos számokat akkor fogják látni.

Szavazás eredménye
#: 364
Száma: 11.12.12/230/0/A/KT
Ideje: 2011 december 12 19:14
Típusa: Nyílt
Határozat;
Elfogadva
Egyszerű szavazás
Tárgya: Bölcsőde építésre pályázat
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
0
0
12
0
0
12

Cser Angéla
Dobrovkáné Dér Borbála
Emesz Lajos
Gaal Gergely
Kővári András
Lőrincz Beáta
Ordódy György
Szeghy Krisztina
Dr. Szente Kálmán

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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-

Dr. Szentkláray Ferenc
Takácsné Nagy Eszter
Tordai Miklós

Igen
Igen
Igen

-

 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a szavazást, egyben megállapítja, hogy
érvényes.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12-én megtartott
rendes ülésén megállapítom, hogy az ülésen megjelent 12 fő, 12 fő igen szavazattal 0 fő nem
és 0 fő tartózkodással, a testület a 210/2011. (XII.12.) számú határozatával úgy dönt, hogy
pályázni kíván a bölcsőde megépítésre az Új Széchenyi Terv KMOP 4.5.2. jelű
programjában.
A megvalósítás helye: Solymár, 3702 Hrsz.
A pályázathoz szükséges 15 M Ft önrészt és az előkészítéshez szükséges költségeket a 2012.
évi költségvetésében biztosítja.
 Dr. Szente Kálmán, polgármester: Megköszöni a munkát. Boldog Ünnepeket és Új Évet
Kíván, majd az ülést 19:18-kor bezárja.

Solymár, 2011. december 27.
Jegyzőkönyvet készítette: Agócs Anita

A jegyzőkönyvet ellenjegyzésével ellátja:
…………………………………..
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

…………………………………..
Dr. Szente Kálmán
Polgármester

…………………………………..
Emesz Lajos
Alpolgármester
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