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Jegyzőkönyv 

Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének soron következő ülésén 

2021. július 12-én 17.05 órai kezdettel 

 

 

Jelen vannak: 

Szathmáry Gergely polgármester 
Herold István alpolgármester 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő 
Petneházy Gábor képviselő 
Vass Donát képviselő  
 

Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a 
Testület 5 fővel van jelen, így határozatképes. Kőhalmi Alajos és Tóth Györgyné 
képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A polgármester 
megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelően 5 nappal korábban lettek 
kiküldve az előterjesztésekkel együtt. Szathmáry Gergely polgármester kéri, hogy a 
meghirdetett napirendi pontok mellé vegyenek fel még egyet, mely a zöldhulladékkal 
foglalkozik.   
 
A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
1.) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadása 
2.) Falunap 
3.) Remeteszőlős településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának eseti 
módosítása – véleményezési dokumentáció 
4.) Kényszerkaszálási szerződés 
5.) 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés 
6.) Zöldhulladék elszállítás 
7.) Egyebek 
 
 
Napirend előtti felszólalások: 
 
Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a veszélyhelyzet alatt hozott 
döntéseiről, ill. a folyamatban lévő ügyek alakulásáról. A következő témák kerülnek 
említésre: 

 Novemberben és decemberben az évi zárással kapcsolatos feladatokat láttuk 
el, illetve a kerékpárutas pályázat elszámolása jelentett nagy feladatot, de 
sikeresen elfogadták. 

 Januárban, még mindig a veszélyhelyzet alatt, elkezdtük a költségvetés 
tervezését folyamatos egyeztetések kíséretében. 
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 Két pályázatot nyújtottam be a veszélyhelyzetben, a Madár utcára a Magyar 
Falu programban, és a BM pályázat keretében a Csík utcára. A Magyar Falu 
programban a Madár utca tartalék lett. A BM pályázaton a Csík utca nyert, 20 
millió forintot kaptunk. 

 Nagykovácsi csinálja a kerékpárutat, egészen jól haladnak. Mi a Nap utcánál 
találkozunk ezzel, ott sikerült elérni, hogy egy rendes tisztító aknával együtt 
meglegyen a Nagykovácsi úti áteresz és a Nap utcai áteresz közötti felszín alatti 
kapcsolat. Az épülő kerékpárút találkozik még a Rendészeti 
Szakközépiskolánál a gyalogátkelő közvilágítási munkálataival. Az említett 
közvilágítással kapcsolatos munkákat korábbi döntésünknek megfelelően 
megrendeltem. Őszre ígérik az átkelő kiépítését, illetve a buszmegálló 
áthelyezését. A harmadik találkozási pont a 13-as km. A kivitelezési munkák itt 
augusztus végére el fognak készülni. 

 Folyamatban van a 10 millió forintos hitelügyintézés is. 

 A korlátozások lazításával igyekeztünk a közösségi programokat felpörgetni. 
Így sikerült a gyerekeknek a juniálist megtartani. Jól sikerült, sok gyerek vett 
részt rajta. A másik program a gasztrorendezvény volt kb. 200 fővel. Nagy siker 
volt, de most is felmerült, hogy kellene egy kocsma a faluba. 

 Elkezdtük a falunapot is szervezni, de erről fogunk ma még beszélni. 

 Most éppen a vis maior pályázat elszámolását csinálom, mert lezajlott a Harcsa, 
a Ponty és a Csóka utca felújítása. 

 Van két diákunk, akik az 50 órás közhasznú munka keretében dolgoznak a 
faluban, és igazán remekül dolgoznak. Jó lenne több ilyen fiatal! 

 Pénteken volt egyeztetés a Magyar Falu Programról, remélem, sikerül forrást 
szerezni jövőre a Madár utcához. 

 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Mikor várható pontosan a Rendészeti Iskolánál 
a közvilágítás? Mert ezt jól kellene kommunikálnunk.  
 
Szathmáry Gergely polgármester: Januártól kezdtük a tárgyalást a Közúttal, és 
áprilisra sikerült kiírni a közbeszerzést. Arról tájékoztattak, hogy augusztusban lesz 
szerződéskötés. A védőcső már bent van a földben, tehát már csak be kell húzni. Ha 
tudok valami pontosat, szólok. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Mi a helyzet a Ponty utcában a fekvőrendőrrel? 
 
Vass Donát képviselő: Van a Süllő és a Ponty utca sarkán, hogy lassításra késztesse 
a játszótér mellett elhaladó autókat. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Van-e Remeteszőlősnek véleményezési joga a 
Kecskehátnál építendő körforgalom esetében? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Igen, tervünk is van erre. Volt egy egyeztetés, 
amelyen Nagykovácsi, Remeteszőlős, a Közút, Kecskehát és a tervező vett részt. A 
lényeg, hogy felhúzták a hegyoldalba. 
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1. napirendi pont: A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadása 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István alpolgármester: Jól értem, hogy kb. 500 000 Ft-ot nekünk kell beleadni 
a megnövekedett védőnői fizetésbe? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Éves szinten, igen ennyit. A normatíva az ellátandó, 
6 éves kor alatti gyermekek száma alapján van megállapítva. És az sem mindegy, 
hogy a védőnő 23 vagy 63 éves.  
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 8/2021. (VII.12.) 
önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
2. napirendi pont: Falunap 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

29/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata 

 a falunap időpontjáról 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
falunapot 2021. szeptember 4-én kívánja tartani. A falunappal kapcsolatos 
költségek kifizetése a 2021. évben megjelölt költségvetési sor (falunap) és a 
kulturális normatíva részbeni terhére történik. 

 
Határidő: 2021. szeptember 4.    
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Tavaly volt javaslat arra, hogy a 40 000 Ft-ba kerülő 
karszalagot hagyjuk el. A kérdés most is fennáll. 
 
Vass Donát képviselő: Én támogatom a karszalagot.  
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Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Ha a belépés, illetve az étel megkapása 
szempontjából nincs funkciója, akkor felesleges. Ezt a pénzt másra is el lehet költeni. 
 
Petneházy Gábor képviselő: Nincs semmilyen szerepe, elhagyható. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Tavaly már döntöttünk a belépő árának 1 000 Ft-ra 
emeléséről, csak tavaly nem tudtuk megtartani a falunapot. És az is kérdés, hogy 10 
vagy 6 év alatt legyen ingyenes. 
 
Vass Donát képviselő: Jó lesz a 6 év. 
 
A Képviselő-testület, elfogadva a módosító javaslatokat, 5 egyhangú igen szavazattal 
a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

30/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata  

a falunapi támogatói jegyekről 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2021.09.04-én tartandó falunapra támogatói jegyeket kíván kibocsátani 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatói jegy 
minimális árát a következőkben határozza meg: 
 

1. 6 éves kor alatt ingyenes,  
2. 6 év felett: 1.000 Ft. 

 
Határidő: 2021.09.04. 
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 
                        

 
Szathmáry Gergely polgármester: A költségvetésből a karszalag kiesik, mindenképpen 
rendelünk mobil vécét. Az 1 000 Ft-os belépővel és a kb. 400 fővel kalkulálva egész jó 
a költségvetés. Ráadásul a fellépőket a normatívában el tudjuk számolni, tehát nem a 
falunap költségvetésébe fog számítani, így a költségek nem terhelik nagyon a falu 
pénztárcáját. Remélem, hogy a negyedik hullám szeptemberben még nem ér el 
minket. Közösségi terveink még bőven vannak. 
 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

31/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata  

a falunap költségvetéséről 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
falunap tervezett programelemeit és a rendezvény költségvetését jóváhagyja. 

 
Határidő: 2021. szeptember 4.    
Felelős: polgármester 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
3. napirendi pont: Remeteszőlős településszerkezeti tervének és helyi építési 
szabályzatának eseti módosítása – véleményezési dokumentáció 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

32/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata 

Remeteszőlős településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 

eseti módosításáról – véleményezési dokumentáció 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KASIB Kft. által készített, Remeteszőlős egyes részterületeire vonatkozó 
településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának eseti módosítására 
vonatkozó véleményezési tervdokumentációban foglaltakat tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a véleményezési szakasz 
lefolytatására. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
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4. napirendi pont: Kényszerkaszálási szerződés 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását. (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Herold István alpolgármester: Ez csak parlagfűre vonatkozik? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Nem, hanem a közterületi kaszálásokra is 
mindenütt. 
 
Petneházy Gábor képviselő: A kényszer a parlagfűre vonatkozik, de a szerződés 
mindenre. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: A Patak sétányon lévő házak mögötti domb, a 
Cinke utcánál, kinek a területe? Mert a telkek előtti terület rendben tartása az 
ingatlantulajdonosok dolga. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Az övék.  
 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

33/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata 

 a kényszerkaszálási szerződésről 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a 2008. évi XLVI törvény 50. §-ában szabályozott közérdekű védekezés 
elvégzésére, illetve a közterületi kaszálásra (parlagfű elleni védekezésre) 
vonatkozóan az Önkormányzat a Zöld Moszkvics Kft-vel köt szerződést 20 Ft + 
áfa/m2 áron. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 

 
5. napirendi pont: 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés 
 
Szathmáry Gergely polgármester kéri az előzetesen kiosztott írásbeli előterjesztés 
megvitatását, és átadja a szót Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyzőnek. (Az előterjesztés 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző: Azt nem tudom, hogy a pandémia alatt a HÍD 
mennyiben tudott segíteni, de igyekeztem a rendelkezésemre álló adatokat 
összegezni az előterjesztésben. 
 
A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

34/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata  

a 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésről 

 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a jegyzői 
hatáskörbe elvégzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló hivatali beszámoló 
alapján a 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelést elfogadja. 
 
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg 
a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 

 
6. napirendi pont: Zöldhulladék elszállítás 
 
Szathmáry Gergely polgármester szóban ismerteti az előterjesztést, és kéri annak 
megvitatását. 
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ha valahol elkezdjük gyűjteni a 
zöldhulladékot, abban a pillanatban elkezdik növeszteni mindenféle egyéb szeméttel. 
Jobban járunk, ha az összegyűjtött zöldhulladékot azonnal elvisszük a kijelölt 
zöldpontra. A mi kocsink kb. fél köbméteres, tehát egy ilyen kanyarért fizetünk kb. 
10 000 Ft+áfát, de nem növeljük a szeméthegyet. Persze nem szeretnénk ebből 
rendszert csinálni, de a lehetőségnek meg kell lenni. Az Amúr utcában például szinte 
lehetetlen elvinni azt a kb. 3 köbméter gallyat, amit valaki teljesen bedobált a fák, ágak 
közé. 
 
Csoknyai-Horváth Gabriella képviselő: Nincs ezen a területen kamera? 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Van, de ott éppen a Patak sétányt nézi. A bővítésről 
jövőre majd beszélünk, de minden utcasarokra akkor sem lehet. Szóval a zöldhulladék 
ügyében szeretnék szerződést kötni a Zöld Moszkvics Kft-vel. 
 
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

35/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata 

 a zöldhulladék befogadásáról 

 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1.) A zöldhulladék befogadására vállalkozás szerződést köt a Zöld Moszkvics 
Kft.-vel 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 30. 
 

2.) Fa, falevél, kaparék, nyesedék 1.500.-Ft+Áfa/m3, faágak, gallyak 2.000.-
Ft/m3 áron történő átvételét tudomásul veszi. 
 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 

Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 
 

 
 
 
7. napirendi pont: Egyebek 
 

a) Füstölés 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Megint felmerült a füstölési probléma. Felhívtam azt 
a két személyt, akik általában ebben érintettek. Egyikőjükről kiderült, hogy három hete 
be sem gyújtotta a kazánt. A másik felháborodott a felvetésen, mert állítása szerint 
kizárólag hasított fával fűt. Persze, amikor begyújtja a vízmelegítőt, akkor egy rövid 
ideig füstöl, de ez legális. Elmondtam, hogy kezdeményezni fogok a Járási Hivatalnál 
egy eljárást, amikor ők kijönnek ellenőrizni, és körbe néznek. Ebbe bele is egyeztek. 
Mérni ugyan nem tudnak, de szakmailag kivizsgálják és készül erről egy jegyzőkönyv. 
 
b) Új adós kolléga 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Jelenlegi kolléganőnk decemberig tudja ellátni a 
feladatát. Ezért szükségünk van egy új adóügyi ügyintézőre. Találtam valakit, aki négy 
órában el tudná látni ezt a munkát, és gyakorlata is van. Ő október 1-től tudna dolgozni. 
Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha az átmenet zökkenőmentes lenne, ezért 
idejönne október 1-től, és ebben a hónapban felfrissítené a gyakorlatát, beletanulna 
az itteni feladatokba. És ha mindenkinek megfelel, akkor novembertől hétfő –szerda-
pénteken már ő lenne itt, kedden-csütörtökön pedig még a régi kolléganő. 
Novemberben elvarrnák a még elvarratlan szálakat, elmaradt dolgokat. Január 1-től 
pedig már önállóan dolgozna. Bérigénye bruttó 180 000 Ft, plusz a benzin, mivel 
Pátyról járna be. Mindez persze három hónapos próbaidővel. Ehhez módosítani kell 
majd a Közös Hivatal megállapodását, és SZMSZ-ét, mert ő státuszba oda kerülne, 
de a bérét nekünk kell kifizetni. 
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A Képviselő-testület vita nélkül, 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

36/2021. (VII.12.) önkormányzati határozata 

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének 
létszámbővítéséről 

 
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1.) Úgy dönt, hogy 2021. október 1. napjától a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségen adóügyi ügyintézői 
munkakör betöltéséhez négyórás álláshelyet biztosít. 
 

2.) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetéséből az általános tartalék 
terhéből biztosítja a munkabért, melynek összege bruttó 180.000.-Ft és 
járulékai, továbbá munkába járás üzemanyag költségét. 
 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszámbővítéssel kapcsolatban 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 

 
 

 
c) Képviselői felvetések 
 
Vass Donát képviselő: Májusban beszéltünk a zajos tevékenységek határidejének 
módosításáról. 
 
Szathmáry Gergely polgármester: Ehhez majd rendeletet kell módosítani. És csak a 
kertkarbantartással kapcsolatos tevékenységekre fog vonatkozni, de majd a következő 
ülésen konkretizáljuk a dolgot. 
 
 
18.20-kor Szathmáry Gergely polgármester bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Szathmáry Gergely                  dr. Kovács Dénes 
    polgármester                           jegyző 
 


